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توزع جوائزها لـعـام 2010

وقد فاز بجائزة الكويت لعام 2010 في العلوم
 التطبيقية )تقانة الطب احليوي(

الأ�ستاذ الدكتور حبيب زايدي

األستاذ الباحث في مستشفى جامعة جنيڤ )سويسرا(،
باإلضافة إلى عمله أستاذا غير متفرغ في هذه اجلامعة.
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لق������د اس������تطاع الدكت������ور زاي���دي أن يط������ور منوذجا 
رياضياتيا فعاال ملعادلة التناثر اإلش������عاعي باستخدام نظام 
االنبع������اث البيزوتروني )PET( ونظام التصوير املغنطيس������ي 
)MRI(. وه������ذا ما مّكن������ه من احلصول عل������ى معلومات بالغة 
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يعد الدكتور زايدي من الش������خصيات العاملية الرائدة 
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جائزة الكويت لعام 2010
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العربي واإلسالمي.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
www.kfas.org

prize@kfas.org.kw
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سعر العدد

االشتراكات

])USA $ 1.5( ما يعادل بالعملة احمللية دوالرا أمريكيا ونصف الدوالر �[

ترسل الطلبات إلى قسم االشتراكات باملجلة.

<  مراكز توزيع           في األقطار العربية )انظر الصفحة 73(.

مالحظة: حتول قيمة االشتراك بشيك مسحوب على أحد البنوك في دولة الكويت.

بالدوالر األمريكيبالدينار الكويتي

حقوق الطبع والنشر محفوظة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويسمح باستعمال ما يرد في                     شريطة اإلشارة إلى مصدره في هذه املجلة.

عدنان شهاب الدين
رئ��ي�س الهي�ئ����ة

عبداللطيف البدر
نائب رئيس الهيئة

عدنان احلموي
عضو الهيئة �� رئيس التحرير

�
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رياضيات
األعداد األغرب في نظرية األوتار

<C .J. بييز> - <J. هويرتا>

نظام أعداد جرى جتاهله طويال وقد ابتكر في القرن التاسع عشر، يوفر أبسط شرح 
لتبيان ِلَم ميكن أن يكون كوننا ذا عشرة أبعاد.

تبديالت عصبية
عقل خارج اجلسد

<L .A .M. نيكوليليس>

آالت ُمسيَّرة مبوجات الدماغ سوف تزود املقعدين في كراسيهم املدولبة بالقدرة على 
املشي وَتِعُد مبستقبل من خلط العقول ونسخ األفكار.

كوسمولوجيا
الرحلة الكونية األفعوانية العظيمة

<C. بيرگيس> - <F. كويڤيدو>

هل ميكن لالنتفاخ الكوني أن يكون عالمة على أن كوننا مطمور في عالم أكثر رحابة منه؟

طاقة نووية
التخطيط لألمان من احلوادث

النادرة للطاقة النووية
<A. پيور>

لقد ركز حادث فوكوشيما االنتباه على جيل جديد من املفاعالت النووية في الواليات املتحدة 
األمريكية. فهل األمان الذي يوفره هذا اجليل كاف للوقاية من األحداث غير املتوقعة؟ 

علم احلياة
كنز في األشجار

<N. باي>

توفر أعشاش الطيور معلومات تساعد على فهم التاريخ الطبيعي والتغير املناخي، وكذلك 
عادات تزاوج قاطنيها.
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صحة
سرطان احليوان املسمى »عفريت تسماني«

<E .M. جونز> - <H. ماك كاالم>

ورٌم ُمْعٍد يهدد بالقضاء على »العفريت التسماني«، فهل من املمكن لسرطانات »معدية« 
مشابهة أن تصيب البشر أيضا؟

34

منيرة املسلم��أحمد الكفراوي
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بيولوجيا
تطور العني

<D .T. المب>

صار لدى العلماء اآلن تصور واضح حول كيف تطورت عيوننا البالغة التعقيد.

&التحرير

علم اجتماع 
كيف تغلبت نيويورك على اجلرمية

<E .F. زميِرنگ>

َن منوذج »التفاحة الكبيرة« )مدينة نيويورك( من إعادة صياغة قواعد اللعبة في  َتكَّ
مكافحة جرائم القتل والسلب وغيرها من اجلرائم املتفشية في املدن.

علم الزالزل
ثواٍن قبل الزلزال الكبير

<R. آلن>

ال يزال التنبؤ بالزلزال بعيد املنال، ولكن العلماء اكتشفوا كيف ميكنهم إعطاء بضع ثوان 
من التحذير املسبق قبيل وقوعه، وهو وقت كاف إلنقاذ األرواح.

مكافحة األمراض
رائحة إنسان 

<R .J. كارلسون> - <F .A. كاري>

إن فك كود الكيفية التي يشم بها البعوض أهدافه البشرية قد يؤدي إلى سبل أفضل 
لكبح جماح انتشار املالريا.
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2011
كّشاف موضوعات

األصول البشرية
نشوء األجداد

<R. كاسپاري>

لعل كبار السن هم السر الذي يكمن وراء جناح جنسنا البشري. 

40

عدنان احلموي ��عدنان جرجس
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التخطيط لألمان
من احلوادث النادرة للطاقة النووية)�(

سلَّط احلادث املرّوع في فوكوشيما الضوء على جيل جديد
من املفاعالت النووية األمريكية. فهل هذا اجليل مأمون كفاية؟

<A. پيور>

على مس������افة تقدر بنصف املس������افة حول األرض، بعيدا 
عن محط������ة الطاقة النووية اليابانية في فوكوشـــيما دايتشـــي 
Fukushima Daiichi الت������ي ضربها الزلزال، ُيِعدُّ مئاُت العمال 

األرَض في عمق غابة جورجيا الصنوبرية لنهضة نووية أمريكية 
يعتقدون أنه������ا قادمة. فالبلدوزرات تدمدم في غوِر هضبة من 
ت������راب الردم الطازج املرصوص الذي يغطي أمياال من أنابيب 
ومصارف س������يول األمطار التي جرى طمره������ا مؤخرا. وإذا 
بقيت اخلطط على مس������ارها، فإنه ف������ي وقت ما من عام 2012 
سُيْش������رع في إقامة مفاعلني نووينْي جديدين على األرض هما 
أول مفاعل������ني وافقت الواليات املتحدة على إنش������ائهما خالل 

أكثر من 25 عاما.
وس������يكون ذلك مبنزلة طلقِة البدء الس������تئناِف التوسع في 
الطاق������ة النووي������ة بالواليات املتح������دة، الذي توق������ف فعليا بعد 
االنصه������ار اجلزئي في محطة <ث������ري مايل آيالند> عام 1979. 
َل ش������بُح تغيِر املن������اخ الطاقة النووية من  ومنذ ذلك احلني، َحوَّ
تهدي������د للبيئة إلى مص������در محتمل للطاقة خ������ال من الكربون. 
وقد أحاط كل من الرئيس������ني <ج������ورج بوش> و<باراك أوباما> 
هذه التقان������ة بالرعاية على أمل إيج������اِد تصميم جديد. وتقوم 
اآلن هيئـــة التنظيـــم النـــووي األمريكيـــة (NRC))1( مبراجعِة 
اقتراحات لبن������اء 20 مفاعال آخر إضافة إلى مفاعلْي جورجيا 

املذكورْين واملئة واألربعة مفاعالت املبنية منذ عقود خلت.
إن أكث������ر من نص������ف عدد هذه املفاع������الت اجلديدة مبا فيها 
وحدتْي ڤوگتل Vogtle في وينِس������ْبورو بوالية جورجيا ستكون من 
ط������راز AP1000، وهي األولى من جيل جدي������د يعتمد على ميزاِت 
األمـــان الســـلبي passive safety الرامية إلى جتنب وقوع كوارث 
تاث������ل تلك التي حدثت ف������ي اليابان. فإذا ما وق������ع حادث يعمد 
املفاعل إلى قوى طبيعية، مثل قوى الثقالة والتكثف، للمس������اعدة 
على حماية وقوده النووي من خطِر فرِط الس������خونة وهي ميزات 

كانت تفتقر إليها مفاعالت محطة فوكوشيما. 
 AP1000 وقبل بضعة أشهر مضت بدا أن مفاعلي جورجيا
س������يربحان رهان������ا جيدا ح������ول املرحلة األخيرة م������ن مصادقة 
الهيئة NRC على إنش������ائهما في أواخر هذا العام. إال أن محنة 
فوكوش������يما في الش������هر 2011/3 التي حدثت فيها هّزٌة أرضية 
مروع������ة بلغت قوته������ا 9.0 درجات على مقي������اس ريختر وموجُة 
تس������ونامي هائلة قد تركت������ا قلوب املفاعالت الس������اخنة األربعة 
من دون س������ائل تبريـــد coolant، ولفتتا ف������ي املقام األول أنظار 
اجلمهور إلى التفكيِر مرة أخرى في احتماِل وقوع كارثة نووية. 
)�( PLANNING FOR THE BLACK SWAN، العنوان األصلي: تخطيط للبجعة السوداء، 
والبجعة الس������وداء “Black Swan” مجازًا تشير إلى احلاالت النادرة أو التي يعتقد 
باستحالتها، لكنها قد حتدث فجأة.                                        )التحرير(

U.S. Nuclear Regulatory Commission )1(

باختصار
األســـئلة املثـــارة حول املفاعل املرش������ح الرئيس، وس������تنگهاوس 
َد املصادق������ة النهائية عليه من قبل هيئِة التنظيم  AP1000، ميك������ن أن ُتَعقِّ

النووي األمريكية.
وحتـــى لو قاومت التصاميم املتطورة الهزات األرضية الهائلة 
والتس������ونامي، أو صدمة بطائرة، فما زال يتعني على ش������ركات مرافق 

الكهرباء املوازنة بني تكلفِة التصميم مقابل مكاسب األمان.

قّدمـــت شـــركات مرافق الكهرباء اقتراحات إلنش������اء 22 مفاعال 
أمريكيا جديدا. وتخضع التصاميم للتدقيق مجددا للتأكد ما إن كانت 

ستصمد أمام األخطار القصوى.
مواصفـــاُت األمـــان في التصاميم اجلديدة تس������هم بدورها خالل 
احلوادث، حتى عندما ينقطع التيار الكهربائي، ومن دون احلاجة إلى 

تدخل بشري.
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وقد بينت استطالعات الرأي خالل أسابيع أن نسبة األمريكيني 
الذين يؤي������دون املفاعالت اجلديدة قد انخفضت عما كانت عليه 
قبل احلادثة من 49 إلى 41 في املئة، وهذا يعكس عدم الثقة في 
هذه التقان������ة على الرغم من التأكيدات الت������ي تقول إن املخاطر 
المتناهية في الصغر infinitesimal، وإن دفاعات املفاعل متينة. 
وقد أعطى مشهد فوكوش������يما املروع درسا مباشرا في حدود 

تقييم املخاطر.
 وعلى الرغ������م من التخطيط، تبقى الطاق������ة النووية دائما 
 black swan عرض������ة ألحداث مــــن نــــوع البجعــــة الســــوداء
events. وه������ي أحداث نادرة، ولها عواقب وخيمة - وبخاصة 

تلك التي لم تقع س������ابقا قطُّ - يصعب التنبؤ بها، والتخطيط 
لها باهظ التكاليف ومن الس������هل إهمالها إحصائيا. وإن كان 
من املفترض أال يحدث أمر ما إال مرة كل 000 10 عام فهذا ال 
يعني أنه ال ميكن أن يحدث غدا. وخالل العمر االعتيادي حملطة 
نووي������ة - املقدر بنحو 40 عاما - ميكن أن تتغير االفتراضات 
أيض������ا، كما حدث بتاريخ 2001/9/11، أو في الش������هر 2005/8 
عندم������ا ضرب إعص������ار كاترينا، أو في الش������هر 2011/3 بعد 

كارثة فوكوشيما.
إن قائم������ة التهدي������دات احملتملة من نوع البجعة الس������وداء 
متنوعة األش������كال. فاملفاعالت النووية وبرُك وقودها املستهلك 
ُتع������دُّ أهدافا لإلرهابي������ني من خاطفي الطائ������رات. ورمبا ُتبنى 
املفاعالت وراء مصبات الس������دود والت������ي إن انفجرت يوما ما 
ميك������ن أن تطلق العن������ان لطوفانات عارم������ة. وبعض املفاعالت 
مقام������ة بالقرب م������ن فوالق زلزالية، أو على ش������واطئ معرضة 
ملوجاِت تسونامي، أو لطفرة أمواج األعاصير. وميكن أن ينتج 
من أي من هذه التهديدات سيناريو متناهي اخلطورة، مثل تلك 
التي حدثت في ثري مايل آيالند وفوكوشيما: الفشل الكارثي 
لس������ائل التبريد، واالرتفاع املفرط للحرارة، وانصهار قضبان 
الوقود املش������عة، واالنبعاث املميت للمواد املشعة. )بينما أدت 

االنفجارات إلى اشتعال قلب مفاعل تشرنوبيل(.
إن االس������تعداد ملثل هذه الس������يناريوهات صعٌب جدا بحد 
ذات������ه حتى من دون االلتزام مبيزانية مالية محّددة. وقد حاولت 

شركات مرافق الكهرباء Utility Companies تخفيَض التكاليِف 
الضخمة املطلوبة في املراحل األولى من بناء املفاعالت. وحتى 
������طت إج������راءات الترخيص والتش������ييد، فما زالت احملطة  لو ُبسِّ
النووية تكلف - في الوقت احلاضر - نحو ضعفْي تكلفة البناء 
على أس������اس امليگاواط الواحد مقارنة مبحطـــة تعمل بالفحم 
coal plant، ونح������و خمس������ة أمثال التكلفة حملط������ة تعمل بالغاز 

َض بتخفيض تكاليِف  الطبيع������ي. وهذا الفارق ميك������ن أن ُيَع������وَّ
التشغيل. فالفحم أغلى أربع مرات من الوقود النووي، في حني 
أن الغاز يكلف أكثر بعشر مرات. إال أن هذه الوفورات تتحقق 
 high capacity فقط عندم������ا تعمل احملطات النووية بقدرة عالية
ولس������نوات عدة. ففي السبعينات والثمانينات من القرن الفائت 
تبددت مكاسب التشغيل عند توقف احملطات للصيانة ولقضايا 
األم������ان أحيانا. ولكي تكون احملطات النووية منافس������ة لغيرها 
قام مس������وقوها مبحاولِة تقليص تكالي������ف بنائها وتقليل فترات 
توقفها، بجعل األنظمة أكثر بس������اطة ووثوق������ا، مع عدم جتاوز 

هوامش األمان. 
 وبالطبع، فمن املستحيل بناء مفاعل محصن ال يطاله أي 

Adam Piore
 .Newsweek كاتب غير متفرغ في مدينة نيويورك، ومراسل صحفي سابق ملجلة نيوزويك

وهو يكتب أيضا عمود متابعة أخبار االختراعات في مجلة ساينتفيك أمريكان.

املؤلف
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مفاعل املاء املضغوط 
ن قلُب املفاعل املاَء املضغوط الذي ال يغلي  ُيَسخِّ

إطالقا )اللون األحمر(، والذي يحول بدوره 
املاء في الدائرة الثانية )اللون األزرق( إلى 

بخار. وينحصر النشاط اإلشعاعي في الدائرة 
املضغوطة، إال أنه عند انقطاع التيار الكهربائي 
لن تتمكن املضخات من تدوير املاء لتبريد قلب 
 core املفاعل، فيرتفع بذلك خطُر انصهار القلب
meltdown. وُيخزن الوقود املستهلك في موقع 
منفصل، لتقليل إمكانية التعرض للخطر أثناء 

حوادث قلب املفاعل.

عشر سنوات 

مفاعالت أخرى مقترحة

متقدم بطلب جتديد الترخيص

عمر االنتهاء األصلي العمر احلالي

AP1000 مفاعل مقترح من النوع

مفاعل منوذج مارك 1 
مفاعل ماء مضغوط 
مفاعل ماء مغلي 

مفاعل أويستر كريك
Oyster Creek: سيحال

إلى التقاعد أوائل عام 2019

مفاعالت ڤوگتل 
Vogtle 3,4: بدء 

احلفريات 

مفاعل وات بار Watts Bar 2 2: ُأوقف 
التشييد فيه سنة 1985 واستؤنف في

سنة 2008، ومن احملتمل تشغيله سنة 2012

مفاعالت السن الهندي 
 :Indian Point 2,3
قيد املراجعة

العمر االفتراضي املمدد

وعاء االحتواء اإلسمنتي

)ال تظهر املباني 
باملقاسات الواقعية(

وعاء االحتواء الفوالذي 

وقود مستهلك

توربني 
مكثف 

الضاغط

وقود مستهلك

مولد البخار
مبنى الدرع 
اإلسمنتية

وعاء االحتواء 
الفوالذي

خزان ماء التبريد

مبنى االحتواء 
اإلسمنتي 

إلى برج 
التبريد أو 
إلى احمليط 

خزان التبريد
)يظهر واحد

من ثالثة خزانات(

بخار

قلب املفاعل
بركة الكبت

مفاعل املاء املغلي
تؤدي قضبان الوقود في قلب املفاعل إلى غليان 

املاء البارد )اللون األزرق( وحتّوله إلى بخار 
)اللون البرتقالي( يدير توربينا ليولد الكهرباء. 
ل املكثُف البخاَر إلى ماء. ويحفظ الفوالذ  وُيحوِّ

واإلسمنت قلب املفاعل املشع، ولكن إذا فشل 
املاء بالتدفق من مضخات التبريد أو من ِبركة 

الكبت Suppression Pool لعدة أيام فإن 
الهدروجني املتولد من تفاعالت البخار ميكن 

أن ينفجر داخل املبنى، مطلقا املواد املشعة من 
قلب املفاعل أو من الوقود املستهلك.

منخفضمرتفع

شدة الزالزل احملتملة

إن شبكة عالية الكفاءة 
ميكن أن جتعل املفاعالت 

مالئمة للمواقع النائية

AP1000 مفاعل وستنگهاوس
إن مفاعل املاء املضغوط اجلديد مصمم لتبريد قلب 

املفاعل احلار - وعلى مدى عدة أيام - دون تيار 
كهربائي أو دون تدخل بشري. فخزانات املاء الثالثة 

داخل وعاء االحتواء واخلزان الرابع على السقف أعاله 
تعتمد على قوى الطبيعة لتأمني املاء البارد.
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تهديد كائنا ما كان، حتى ولو غّلفه املهندس������ون بجدران 
ضخم������ة الحتوائ������ه، ودفنوه في قبو ال يتس������رب إلي������ه املاء، 
وس������خروا له جيشا من العّرافني للتنبؤ باملستقبل. لقد حاول 
 AP1000 املهندسون - دون أدنى شك - أثناء تصميم املفاعل
اختيار أحس������ن الس������بل عبر القيود املتع������ددة التي تفرضها 
الفيزي������اء والتكلفة املادية والتخطيط للك������وارث احملتملة. وما 
توصل������وا إليه، بالض������رورة، هو حلول توفيقي������ة. في صحوة 
فوكوش������يما كان الس������ؤال األول ف������ي أذهان الن������اس: »هل 

املفاعالت النووية مأمونة مبا يكفي؟«

دفاع سلبي ملواجهة كوارث)��(
إن املفاعالت AP1000 وغيرها من النوع »+Gen III«، التي تخضع 
َمْت بناء على تصوِر كوارث مختلفة  ملعاينة الهيئة NRC، قد ُصمِّ
ع������ن تلك التي حدثت في اليابان. فاالنصهار اجلزئي عام 1979 
ل��ق��ل�������ب م�ف�اع��ل ث��ري م��اي�ل آيالند، ق��رب ه�اريس������برگ، ب�والية 
پنسلڤانيا، لم يكن ناشئا عن كارثة طبيعية، بل عن خطأ بشري 
بالدرجة األولى. وخالل أش������هر كان املهندسون يناقشون كيفية 
حتسني املفاعل وتبسيط  ميزات األمان وإضافة بدائل احتياطية 
ملياه التبريد، بحيث تعمل تلقائيا من دون تدخل بش������ري. ونتج 

.AP1000 ومنها املفاعالت Gen III+ من ذلك املفاعالت
يدور ماء التبري������د في داخل املفاعالت AP1000 عبر نظام 
مغل������ق من األنابيب. فعندما مير املاء فوق قلب املفاعل ميتص 
احل������رارة من دون أن يتبخ������ر، ألنه واقع حت������ت ضغط عال. 
ُد باملاء من خ������زان ثانوي. وإذا انقطع  واألنابي������ب بدورها ُتبرَّ
التيار الكهربائي عن املضخات، فهن������اك بطاريات احتياطية. 
وإذا فشلت هذه تولت القوى الطبيعية املسؤولية: حيث ينساب 
املاء إلى املفاعل من ثالث������ة خزانات احتياطية محفوظة داخل 
قب������ة املفاعل احملاطة في وعاء فوالذي فوق قلب املفاعل ]انظر 

املخطط في الصفحة املقابلة[.
إن انقط������اع التيار الكهربائي ُيؤدي إل������ى فتح الصمامات؛ 
فيؤدي اختالُف احلرارة والضغط بني قلب املفاعل واخلزانات 
إلى حتريك ماء خ������زاِن التبريد إلى داخل وعاء املفاعل النووي 
لتبري������د قضبان الوقود. وإذا لزم األم������ر، فإن املاء املوجود في 
خزان ماء ضخم رابع في س������قف الدرع اإلسمنتية اخلارجية 
للمفاعل ميكن أن َيُصبَّ مباش�������رة على س�طح القبة اخلارجي، 
مبددا احلرارة بغليانه وت�حول������ه إلى ب�خار. وفي داخ�ل ال�ق�ب�ة، 
د  يصط������دم البخ������ار الصاعد من قل������ب املفاعل بالس������قف املبرَّ
فيتكثف ويتساقط عائدا إلى قلب املفاعل. ويحوي هذا اخلزان 

Aging Fleet under Review )�(
PASSIVE DEFENSE AGAINST CATASTROPHE )��(

)2011( 12/11

مفاعالت َهِرمة قيد املراجعة)�(
تولد الطاقة النووية 20% من إنتاج الكهرباء في الواليات املتحدة. وغالبية 
املفاعـــالت العاملة في الوقت احلاضـــر - والتي يبلغ عددها 104 مفاعالت - 
هـــي قيد االســـتعمال منذ 30 ســـنة أو أكثر. ويقول النقاد إنهـــا قد ال تتحمل 
هـــزة أرضية نـــادرة ولكنها مدمرة. وفي الشـــهر 2011/6 رفعت هيئة التنظيم 
النـــووي األمريكية NRC دراســـة تراجع األمان النووي إلـــى البيت األبيض. 
وتثير املفاعالُت التي تقع بالقرب من فوالق الهزات األرضية االهتماَم )انظر 
اخلريطة(. وتصميم هذه املفاعالت إما من نوع املاء املغلي )اللون األخضر( 
أو املـــاء املضغوط )اللون البرتقالي(، ويحوي 23 مفاعال منها أبنية احتواء 
مماثلة للنموذج General Electric Mark I املســـتخدم في مفاعالت فوكوشـــيما 
دايتشي Fukushima Daiichi اليابانية املشلولة. وقد اقترحت شركات مرافق 
الكهربـــاء 22 مفاعـــال جديدا بتصاميم أكثر أمانا. وســـيكون أكثر من نصف 

عددها من النوع AP1000 )اللون األزرق(.

حقائق على األرض 

بالنسبة إلى املفاعالت النووية فإن 60 هي 40 اجلديدة
ترخص هيئة التنظيم النووي األمريكية غالبية املفاعالت النووية 

ملدة أربعني عاما. ومددت الهيئة هذه الفترة 20 عاما إضافيا بالنسبة 
إلى ترخيص 63 وحدة )مفتاح اخلريطة(، وسبب ذلك، جزئيا، هو أال 
تضطر شركات مرافق الكهرباء إلى بناء مفاعالت جديدة. وهناك 19 

طلبا إلعادة جتديد الترخيص لم يبت بشأنها بعد، ومن املتوقع أن 
يتقدم مالكو احملطات بطلبات للبقية. ولكن قلق األمان أو املعارضة 

الشعبية ميكنهما عرقلة مسارات هذه اخلطط.
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الرابع ما مقداره 000 795 گالون من املاء، وهو ما يكفي للعمل 
م������ن دون توقف ملدة ثالث������ة أيام. وميكن إع������ادة ملء اخلزان 
بخرطوم ماء، على حد قول <H. بروش������ي> ]املدير الرئيس������ي 
الس������ابق في ش������ركة وس������تنگهاوس Westinghouse[. وتسهم 
فتح������ات التهوية ف������ي مبنى املفاعل أيضا ف������ي إدخال الهواء 

اخلارجي، مما يساعد على تبريد وعاء االحتواء الفوالذي.
إن ميزات هذه البدائ������ل االحتياطية التي جتعل املفاعالت 
AP1000 أفضل من املفاعالت القدمية تعود إلى أنها ال تتطلب 

التيار الكهربائي أو التدخل البشري. ويحاجج أنصار الطاقة 
 station blackout النووية ف������ي أن انقطاع التيار عن احملطـــة
ال������ذي ض������رب فوكوش������يما - أي انقطاع تي������ار الكهرباء عن 
الش������بكة العامة، وأيضا عن املول������دات االحتياطية في املوقع، 
وهو ما أوقف كل مضخات التبريد - كان ميكن أن يكون أقلَّ 
خطرا لو كانْت تلك التجهيزات موجودة في احملطة. وحتى لو 
َعِمل������ت هذه االحتياطات لبضعة أيام فقط ألتاح ذلك ملش������غلي 

احملطة الوقت الكافي إلعادة التيار الكهربائي إليها.
إن قدرة هذه األنظمة على حماية قلب املفاعل من االنصهار 
وتسرب اإلشعاعات إلى اجلو من عدمه ما تزال مسألة جدلية. 
عون أنها آمنة على األقل عشر  فأنصار التصاميم +Gen III َيدَّ
مرات من املفاعالت على مس������توى الوطن والبالغ عددها 104 
مفاع������الت عاملة. ف������ي حني أن هناك مهندس������ني آخرين أكثر 
حتفظا. إّن <حس������ني خليل> ]مدير دائرة الهندسة النووية في 
مختبر أرگون الوطني)1([ ل������ن يذهب بالقول إلى أبعد من أنه: 
»م������ن العدل القول إن احملطات +Gen III قد بلغت - من خالل 
الوسائل الطبيعية - درجة عالية من األمان توازي التحسينات 

التي أضيفت إلى احملطات القائمة.«
وال يرغب الناقد الصناعي <E. الميان> حتى مجرد االعتراف 
بذلك، وهو عالم مرموق في احتاد العلماء املهتمني)2( (UCS). فقد 

حتدى <الميان> خيارات معينة من تصميم موفر للتكلفة لكل من 
 ESBWR ومفاعل جنرال إلكتريك AP1000 مفاعل وستنگهاوس
)تصميم جديد آخر(. وعلى رأِس اهتماماِت <الميان> قوُة وعاِء 
 .AP1000 االحتواء الفوالذي وبناُء الدرع اإلسمنتية حول املفاعل
فعندما حقن املهندسون املاء في حاوية مفاعل فوكوشيما لتبريد 
القضب������ان املكش������وفة، ظلوا يراقبون بقل������ق الضغط الناجم عن 

البخار واحتمال انفجار الهدروجني.
 AP1000 ويقول <الميان> إنه لي������س لوعاء احتواء املفاعل
هوامش أمان كافية. وأحد املقاييس التي يستعملها <الميان> 
لقياِس سعِة حاوية مفاعل ومن ثم حتديِد قابليتِه للثبات أمام 
ارتفاع الضغط هو نس������بُة طاقِة املفاعِل احلرارية إلى حجم 
حاويته. وفي حالة مفاعل وستنگهاوس AP600 - وهو مفاعٌل 
سابٌق جرى إيقافه ألنه يوّلد طاقة صغيرة غير جذابة لشركات 
مراف������ق الكهرباء - كانت هذه النس������بة نحو 885 قدما مكعبا 
لكل ميگاواط واحد. وهذه النس������بة تساوي بالتقريب النسبَة 
املعمول بها في معظم املفاعالِت العاملة باملاء املضغوط. ولكن 
عندما زادت وس������تنگهاوس حجم املفاعل إلى 1100 ميگاواط 
في املفاعل AP1000، لم ُتزد س������عُة احلاوية بالتناس������ب؛ بل 
انخفضت النس������بة إلى 605 أقدام مكعبة لكل ميگاواط، على 
حد قول <الميان>. ويش������ير إلى أن أوعي������ة االحتواء واملباني 

اخلرسانية »باهظة التكاليف«.
ويجادل <بروش������ي> ]من وس������تنگهاوس[ ف������ي أن املفاعل 
AP1000 م������ا زال ضمن املجال املطل������وب وفق تعليمات الهيئة 

NRC. ويضي������ف قائ������ال - ويوافق������ه عل������ى ذل������ك العديد من 

املهندس������ني النوويني املس������تقلني - إن التبريد اإلضافي الذي 
توفره النظم الس������لبية سيؤدي في الغالب األعم إلى انخفاض  
الضغط الذي س������يواجه احلاوية أثناء حادث فادح. ومع ذلك، 
ف������إن <الميان> قلٌق من ارتف������اع الضغط إلى أعلى مما يتوقعه 

كثير من املهندسني النوويني.
ويبدي <الميان> قدرا أكبر من الرضا عن تصميم مفاعل 
ر بالتش������اور مع ش������ركات  أريڤا Areva EPR، وهو منوذٌج ُطوِّ
مراف������ق كهرباء أملاني������ة وفرنس������ية وهيئات رقاب������ة أوروبية، 
ويخضع اآلن ملراجع������ة الهيئة NRC. وبدال من نظم االحتياط 
الس������لبية، ميتاز تصميم أريڤا بأربعة مولدات ديزل رئيس������ة 
ومولدي������ن ثانويني، كل منها محفوظ عل������ى انفراد في أبنية ال 
تنفذ إليه������ا املياه، وتقع في جهات متقابلة من احملطة. وهكذا 
يس������تحيل تاما فش������ل املولدات كلها في آن واحد، وفق قول 
<M. بيري������س> ]نائب املدير الع������ام للتقنية في مجموعة مفاعل 

Argonne National Laboratory )1(
Union of Concerned Scientists )2(

دليل دامغ: أثارت االنفجارات واإلشعاعات املتحررة من محطة 
فوكوشيما دايتشي اليابانية تساؤالت عن أمان املفاعالت من الطراز 

القدمي العاملة في الواليات املتحدة.
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أريڤا وأعمال اخلدمات)1([. وحتى لو فش������لت املولدات بالفعل 
فللمفاعل EPR مبنى ذو حائط مزدوج وأكثر سماكة، إضافة 
إل������ى مصيدة لقلــــب املفاعــــل core catcher، وهي بنية حتتفظ 
بالوقود املنصهر وحتميه وتغلفه مباء ينس������اب بفعل الثقالة. 
وس������تمنع املصيدة قلب املفاعل املنصهر واملشع من التسرب 

إلى أرضية املفاعل.

أمان مقابل تكلفة)�(
ال يتوف������ر للمصممني النوويني ترف من������ع أي منط من أمناط 
الكوارث. فه������م بحاجة إلى أخذ الكثير من الس������يناريوهات 
بعني االعتبار. والصعوبة تكمن ف������ي أن التهديدات املختلفة 
تتطلب إجراءات مختلفة. وأحيانا يؤدي االس������تعداد إلجراء 
ما إلى تقليص جهود االس������تعداد إلج������راء آخر. وقد تكون 
 - AP1000 أش������د االنتقادات للمفاعالت اجلدي������دة من النوع
ذات األمان الس������لبي - هو انتقاد <J. ما> ]مهندس إنشائي 
أول في الهيئ������ة NRC[. ففي عام 2009 أدخلت الهيئة تغييرا 
في ش������روط أمان احملطات عقب أحداث احلادي عش������ر من 
َم جميع احملطات النووية لتصمد  س������پتمبر، يقضي بأن ُتصمَّ
أمام ضربة مباش������رة م������ن طائرة. وبغية تنفيذ هذا الش������رط 
اجلديد قامت ش������ركة وس������تنگهاوس بتغليف ج������دران البناء 

اإلسمنتية بصفائح فوالذية.
 NRC في ع������ام 2010 قّدم <ما> ]وهو عض������و في الهيئة
منذ تأسيس������ها في عام 1974[ أول اعتراض أجراه خالل 
وظيفته، وذلك بعد موافقة الهيئة على قبول تصميم املفاعل 
AP1000. وحجت������ه كان������ت ف������ي أن بعض أجزاء الكس������اء 

الفوالذي هشة brittle لدرجة أن طاقة االرتطام الناجمة عن 
ضربة الطائرة - أو من قذيفة طائشة بفعل الرياح - ميكن 
أن حتط������م هذا اجلدار. وقد خالفه الرأي في ذلك فريق من 
خبراء الهندس������ة املوظفني من ِقَبِل وستنگهاوس - والعديد 
من املهندس������ني الذين يقدمون النصح لّلجنة االستش������ارية 
بش������أن ضمانات املفاعالت في الهيئة NRC – إذ نصحوا 

اللجنة باملوافقة على التصميم.
ولكن قد توف������ر تصاميم أخرى جذرية أكثر هوامش أمان 
أكبر. فهناك مثال ما يس������مى مبفاعالت الفرشـــة احلصوية 
pebble bed reactors، وهو تصميم من التقنية +Gen III ال يزال 

في مرحلة التطوير، وَيعتمُد استعمال الغاز بدال من املاء لنقل 
احلرارة عن الوقود الن������ووي، وقوامه آالف احلبات الصغيرة 
م������ن املادة املش������عة املطمورة بني كرات م������ن الگرافيت بحجم 
كرات التنس. فالگرافيت يبطئ س������رعة االنشطار جاعال قلب 
املفاعل أقل عرضة الرتفاع احلرارة املفرط، بينما غاز التبريد 

ه������و أقل قابلية إلى إحداث االنفجار من املاء الذي يتحول إلى 
بخار. كذلك فإن العديد من املفاعالت التي تسمى املفاعالت 
النموذجيـــة الصغيـــرة small modular reactors، والتي تولد 
طاقة أقل ولكن تكلفتها أقل كثيرا من تكلفة املنش������آت الكبيرة، 
تس������تحق األخذ بعني االعتبار ألنها تولد ح������رارة أقل، األمر 

الذي يجعل تبريدها أسهل.
ويبدو أن أكثر اخلبراء النوويني راضون عن املوازنة التي 
توصلت إليها وستنگهاوس بني األمان والتكلفة، ويعتقدون أن 
بنية حاوية املفاعل توفر وقاية كافية ضد أكثر الكوارث. وفي 
النهاية، يتعني على املهندس������ني أن يختاروا الس������بيل األفضل 

للموازنة بني األمان والتكلفة.

قصور في اخليال)��(
ولكن كارثة فوكوش������يما تطرح أس������ئلة تذه������ب إلى أبعد من 
خيارات التصميم. فأحد أس������باب الكارث������ة كان قصورا في 
اخلي������ال، وه������ي حالة يتعرض لها كل منظ������م أو مصمم. فقد 
ُش������يَِّدت محطة فوكوشيما لتصمد أمام هزة أرضية بقوة 8.2 
)على مقياس ريختر(، والهزة 9.0 كانت ضمن هامش األمان. 
وبينما ُبنيت احملطة لتتحمل أمواج تسونامي بارتفاع 18.7 قدم، 
إال أن ارتفاع األمواج التي ضربت فوكوشيما كان 46 قدما. 
وأمواج من هذا االرتفاع ليس������ت خارج املعتاد: هزة أرضية 
وتسونامي من مقدارين مقاربني ضربتا املنطقة في عام 869 
بعد امليالد، كما يقول <Th. بروشر> ]مدير مركز علم الزالزل 
 Menlo في إدارة املسح اجليولوجي األمريكي بحديقة منلو
Park بوالية كاليفورنيا[. وعندما يرتكب املهندس������ون مثل هذه 

األخطاء في أسس التصميم design-basis - سواء ملفاعل أو 
لناطحِة سحاب أو جلسر - تتهاوى جميع الرهانات. 

ويبدو أن حدوث مثل ه������ذا اخلطأ املميت أقل احتماال في 
الوالي������ات املتحدة. إذ تتطلب هيئة التنظي������م النووي األمريكية  
NRC من املش������ّغلني إثبات أنه ميك������ن حملطاتهم الصمود أمام 

أكبر طوفان أو تسونامي أو هزة أرضية ممكنة، استنادا إلى 
كل املعلومات املعروفة، »إضاف������ة إلى هامش أمان إضافي«، 
وفق الناطق باس������م الهيئة  <B. أندرسون>. فاملعيار يقوم على 
ُر أكبر هزة أرضية حدثت في املنطقة في العش������رة  منوذج ُيقدِّ
آالف سنة املاضية. وعموما يكون هامش اخلطأ اإلضافي ما 
بني 1.5-2.0 مرة لذلك املقدار، كما يقول <B. س������توجادينوڤيك> 
]وهو خبير هندس������ة الزالزل بجامع������ة كاليفورنيا في بيركلي، 

ومستشار للهيئة[.
SAFETY VS. COST )�(

A FAILURE OF IMAGINATION )��(
Areva’s Reactor and Services Business Group )1(

التتمة في الصفحة 25
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الرحلة الكونية
األفعوانية العظيمة)�(

هل ميكن لالنتفاخ الكوني)1( أن يكون عالمة
على أن كوننا مطمور في عالم أكثر رحابة منه؟

<C. بيرگيس> - <F. كويڤيدو>

مفاهيم مفتاحية
<   نظرية األوتار هي املرشح األول 
لنظرية أساسية للطبيعة، لكنها 
تفتقر إلى اختبارات جتريبية. 
االنتفاخ الكوني هو الوصف 

الرئيسي للحظات األولى للكون، 
لكنه يفتقر إلى شرح يستند إلى 

الفيزياء األساسية. ُترى، هل 
ميكن أن توفر نظرية األوتار 
حال للمسائل التي يطرحها 

االنتفاخ، وبالعكس؟

<  مع التقاء األكوان املتوازية 
الناشئة عن نظرية األوتار 

بعضها ببعض، أو مع إعادة 
تشكيل األبعاد اإلضافية 

للفضاء، فإن الفضاء املوجود 
ضمن كوننا قد يكون مدفوعا 

للتوسع مبعدل متسارع.

رمبا ال تظن أن الكوس������مولوجيني قد 
يش������عرون باخلـــوف املرضّي مـــن األماكن 

املقفلـــة أو الضيقـــة claustrophobic ف������ي كون 
نص������ف قط������ره 46 مليون س������نة ضوئي������ة، ومملوء 

بسكستليونات)sextillions )2 النجوم. ولكن أحد األفكار 
الرئيسية الناشئة في كوسمولوجيا القرن الواحد والعشرين 
يذه������ب إلى أن الكون املعـــروف، وهو كل ما ميكننا رؤيته، 
رمبا ال يكون سوى منطقة جد صغيرة في االمتداد الكامل 
ن  للفض������اء. وثمة أمن������اط مختلفة من أك������وان متوازية، ُتكوِّ
كونـــا متعددا multiverse ضخم������ا، غالبا ما تبرز بصفتها 
آث��ارا ج��انبي��ة للنظ��ري��ات الكوس��������مولوجي��ة ]انظر: »أكوان 

THE GREAT COSMIC ROLLER-COASTER RIDE )�(
cosmic inflation )1(

)2( السكس������تليون: عدد يس������اوي في الواليات املتحدة وفرنسا واحدا إلى ميينه 
21 صفرا.
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إلى حد ما ميكنك 
اإلحساس به في 

معدتك: خالل حركة 
األكوان عبر األبعاد 

اإلضافية في الفضاء 
)وهذا مبني هنا 

بأسلوب متميز(. فهي 
قد تتوسع حجما، 
وهذا يولد أسرارا 

كوسمولوجية كثيرة. 
حتذير: إذا رغبت 

في القيام باجلولة 
الكونية، فيجب أن 

يكون طولك أقل من 
18-10 متر.
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MANY UNIVERSES IN ONE )�(
the foundational laws of nature )1(

وفقا لنظرية األوتار، فإن كوننا القابل للرصد ميثل جزءا صغيرا من فضاء أرحب، له أبعاد أكثر 
من األبعاد الثالثة التي نراها مباشـــرة. وقد تكون األبعاد األخرى ميكروية في حجومها )أو إنه 
يصعـــب اختراقها(، أو مضغوطة جدا لتتخذ ما يســـمى فض������اء كاالبي-ياو Calabi-Yau Space. قد 
يكون الكون الذي ميكن رصده موجودا على غشـــاء، وواقعا في طرف نتوء )يســـميه الفيزيائيون 

بلعوما throat(، أو مكونا جزءا من غشاء ملتف حول مقابض شبيهة بفنجان للشاي.

]األساسيات[
عدة أكوان في كون واحد)�(

متكافئ������ة«،      ، الع������ددان 12/11 (2003)، 
ص 4[. واألمل ضئيل بأن نرصد مباش������رة 
ف������ي وقت ما تلك األك������وان، وذلك إما لبعدها 

الشاسع عنا وإما ألنها منفصلة عن كوننا.
بيد أنه من املمكن أن تكون بعض األكوان 
املتوازي������ة منفصل������ة عنا، وم������ع ذلك ميكنها 
التفاعل مع كوننا؛ وفي هذه احلالة، بوسعنا 
حتري تأثيراتها املباش������رة. وما جذب انتباه 
الكوس������مولوجيني إلى احتم������ال وجود تلك 
 ،string theory العوالم هو نظريــــة األوتــــار
التي ُتعد املرش������حة األولى لوضع القوانني 
األساســــية فــــي الطبيعــــة)1( ]انظر: »الكون 

الذكي«،        ، العددان 8/7 (2007)، ص 74: 
كتاب������ان جديدان يق������والن إن الوقت قد حان 
إلس������قاط نظرية األوتار. وانظر بهذا الصدد 
أيضا »نظرية كل شيء الالمدركة«، العددان 
2/1 (2011)، ص 36[. ومع أن األوتار الرمزية، 

التي ُسميت نظرية األوتار باسمها، صغيرة 
جدا، ف������إن املبادئ التي حتك������م خاصياتها 
تتنبأ أيضا بأنواع جديدة من أشياء أكبر من 
التي   ،membranes اخليوط، تشبه األغشـــية
ُيطلق عليه������ا باإلنكليزية، اختصارا، اس������م 

غشاء ذو
سبعة أبعاد

مقبض

فضاء كاالبي-ياو

غشاؤنا

غشاء ذو ثالثة أبعاد

مجرتنا

كوننا القابل للرصد
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branes. وبوجه خاص، قد يكون كوننا غشاء 

brane ثالث������ي األبعاد، موجودا ضمن فضاء 

ذي تسعة أبعاد. إن إعادة تشكيل فضاء ذي 
أبعاد أكثر، والتصادمات بني أكوان مختلفة، 
رمب������ا أدت إلى بعض املظاهر التي يرصدها 

الفلكيون في أيامنا هذه.
وحديث������ا، تعرضت نظري������ة األوتار لبعض 
التعليقات الت������ي ال تصب في مصلحتها. فقد 
وجهت إليها انتقادات متنوعة)1( يقع جميعها 
خ������ارج حدود ه������ذه املقالة، ولك������ن أهمها أنه 
مازال يتعني اختباره������ا جتريبيا، وهذا انتقاد 
لنظري������ة األوتار ال يعدو كون������ه تعبيرا بصيغة 
معدل������ة لصعوبة عام������ة في اختب������ار نظريات 
في قياس������ات بالغة الصغر. ه������ذا وإن جميع 
القوانني األساس������ية املقترحة تواجه املش������كلة 
نفس������ها، ومن ضمنها مقترحات أخرى كمثل 
 loop quantum الثقالـــة الكموميـــة الُعرويـــة
gravity ]انظر: »ذرات املكان والزمان«،        ، 

ويواص������ل   .]4 ص   ،(2004) 9/8 الع������ددان 
املتخصص������ون في نظرية األوت������ار البحث عن 
طرائق الختب������ار نظريتهم. وإح������دى الطرائق 
الواع������دة في هذا املضمار هي دراس������ة كيف 
ميكن للنظرية تفسير سمات خفية للكون، وفي 
مقدمتها الطريقة التي تغيرت بها سرعة توسع 

الكون مع الزمن.

نحو القيام برحلة)�(
لقد ش������هد عام 2008 الذكرى الس������نوية 
العاش������رة لإلعالن ع������ن أن الكون آخذ في 
التوسع بس������رعة متزايدة، مدفوعا في ذلك 
بأحد مكوناته الذي ُيس������مى طاقــــة معتمة 
dark energy. ويعتقد معظم الكوسمولوجيني 

أن ثم������ة حقبة زمنية للتوس������ع املتس������ارع، 
ال������ذي يس������مى انتفاخــــا inflation، حدثت 
قبل ال������ذرات بوقت طويل، هذا إذا جتاوزنا 
ذك������ر املجرات. لق������د كانت درج������ة حرارة 
الك������ون، بعد مدة قصيرة من حقبة االنتفاخ 
املبك������رة تلك، أعلى ببالي������ني املرات من أي 
درجة حرارة ُرص������دت على األرض. ويجد 

الكوسمولوجيون واملتخصصون في فيزياء 
اجلسيمات أنفسهم يعملون معا سعيا إلى 
تعرف القوانني األساس������ية في الفيزياء في 
مث������ل هذه الدرجات العالية للحرارة. ويحث 
تالقح األفكار هذا هؤالء العلماء على إعادة 
تفكيره������م بدقة ف������ي الكون املبك������ر بتطبيق 

نظرية األوتار.
ومفه������وم االنتفاخ يبرز لتفس������ير عدد من 
األرصاد البس������يطة، لكن احملي������رة. ويتضمن 
كثير منها إشعاع اخللفية الكوني امليكروي 
املوجـــة  (CMBR))2(، ال������ذي تبّقى من الكون 
املبكر احلار. وعلى س������بيل املث������ال، يبني هذا 
اإلش������عاع أن كوننا املبكر كان منتظما تاما 
إل������ى حد ما -  وهذا ش������يء غري������ب، ألنه لم 
يوجد ألي م������ن العمليات املألوفة، التي جتعل 
املادة متجانسة )كاملوائع مثال(، ما يكفي من 
الوق������ت للعم������ل. وفي بواكي������ر الثمانينات من 
القرن املنصرم، توصل <H .A. گوث> ]أس������تاذ 
في املعه������د MIT[ إلى أن حقبة جد س������ريعة 
للتوسع ميكن أن تكون هي املسؤولة عن هذا 
التجانس. فمثل هذا التوس������ع املتسارع قادر 
على تخفيف )متديد( dilution أي مادة كانت 
موج������ودة من قبل والتقليل م������ن التغيرات في 
كثافتها)3(؟ ]انظر: »الكون التضخمي املتجدد 
ذاتيا«،       ، العددان 9/8 (1995)، ص 24[.

وبالقدر نفس������ه من األهمية، ميكن القول 
إن هذا التوس������ع املتس������ارع لم يجعل الكون 
متجانسا تاما. فخالل حقبة االنتفاخ، كانت 
كثافة طاقة الفضاء متقلبة وذلك وفق القوانني 
الكمومية اإلحصائية التي حتكم الطبيعة في 
املســـافات حتـــت الذريـــة subatomic. وكما 
تفعل آل������ة عمالق������ة للنســـخ الفوتوغرافي 
photocopy، ف������إن االنتفاخ َكبََّر هذه التقلبات 

الكمومية الصغيرة لتصبح ذات أبعاد فلكية، 
وقد أدى ذلك إل������ى تقلبات في الكثافة ميكن 

قوى َعشرة)��(
الطبيعيـــة مبقاييـــس  الظواهـــر  حتـــدث 
عديـــدة. وتنزع التفصيالت الصغيرة إلى 
عدم التأثير في التشكيالت ذات املقاييس 
ب اختبار النظريات  الكبيـــرة، وهذا ُيصعِّ
الكمومية للثقالـــة، كنظرية األوتار. ولكن 
االنتفـــاخ الكونـــي يســـمح لألشـــياء ذات 
الصغـــر الـــذي ال ميكن تصـــوره بالتأثير 

في أشياء كبيرة قياساتها فلكية.

Going for a Ride )�(
POWERS OF TEN )��(

varied criticisms )1(
cosmic microwave background radiation )2(

  “The Inflationary Universe,”:انظر ،deviations in density  )3(
 by A. H. Guth and P. J. Steinhardt; Scientific American,

.May, 1984
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التنبؤ بها في وقت الحق من تاريخ الكون.
إن ما ُي������رى في اإلش������عاع CMBR يعيد 
م������ن جديد تنبؤات نظرية االنتفاخ بدقة عالية. 
وقد جعل هذا النجاح الرصدي من االنتفاخ 
تفس������يرا رئيس������يا للطريقة التي كانت حتكم 
س������لوك الكون في األوق������ات املبكرة جدا من 
عمر الكون. هذا وإن السواتل)1( التي سُتطلق 
 Planck observatory الحقا، مثل مرصد پالنك
الذي خططت وكالة الفضاء األوروبية إلطالقه، 

ستبحث عن دعم لنظرية االنتفاخ.
ولكن، هل مبقدور القوانني الفيزيائية أن 
تول������د حقا هذا االنتفاخ؟ هنا تصبح احلكاية 
أكث������ر ضبابية، فمن الصعوب������ة مبكان َجْعُل 
كون يعج بأش������كال منتظمة من املادة يسارع 
توس������عه. فمثل هذا التسريع يحتاج إلى منط 
من الطاقة يتس������م مبجموعة غير عادية جدا 
م������ن اخلاصيـــات properties. فكثافة طاقته 
يجب أن تكون إيجابية، وأن تظل ثابتة تقريبا 
حتى وإن كان الكون يتوسع بطريقة درامية؛ 
ولكن كثافة الطاقة يجب إذ ذاك أن تنخفض 

فجأة للسماح لالنتفاخ بأن يتوقف.
وللوهلة األولى، يبدو من املس������تحيل على 
كثاف������ة طاقة أي ش������يء أن تبق������ى ثابتة، ألن 
توس������ع الفضاء يج������ب أن يخفضها. بيد أن 
منبعا خاصا للطاقة، يس������مى حقـــال عدديا 
scalar field، قادر على تفادي هذا التخفيض. 

وميكنك النظ������ر إلى احلقل الع������ددي كمادة 
بدائي������ة جدا تأل الفضاء وكأنها إلى حد ما 
غاز، لكنها ال تس������لك سلوك أي غاز سبق لك 
رؤيته، إنها شبيهة باحلقلني الكهرمغنطيسي 
والتثاقل������ي املعروفني على وجه أفضل، لكنها 
أبسط منهما. ويعني مصطلح احلقل العددي 
ببس������اطة، أنه يكفي لتعيين������ه عدد واحد، هو 
مقـــدار magnitude احلقل، ال������ذي ميكن أن 
يتغير م������ن موقع إلى آخر ضم������ن الفضاء. 
وفي املقابل، فإن احلقل املغنطيسي هو حقل 
متجهـــي vector field له مقدار واجتاه أيضا 
)نحو القطب املغنطيس������ي الشمالي( في كل 

HOW OTHER BRANES AFFECT US )�(
)satellites )1 أو األقمار الصنعية.

كيف تؤثر األغشية األخرى فينا)�(

تقابال في بواكير الثمانينات من القرن 
امل���اضي ح��ني ك�ان�ا ط�البي دراس�ات 

عليا بإشراف الفيزيائي الذائع الصيت 
<S. واينبرگ>. ومنذ ذلك الوقت، استمرا 
بالعمل معا، و تدور معظم أبحاثهما حول 

السؤال التالي: كيف ميكن ربط نظرية 
األوتار بالفيزياء الواقعية القابلة للرصد. 

 Perimeter بيرگيس> باحث في>
Institute في واترلو بأنتاريو، وأستاذ 

بجامعة ماك ماستر في هاملتون )كندا(، 
وقد فاز بزمالة Killam Fellowship عام 

2005. أما <كويڤيدو>، فهو أستاذ 
في جامعة كامبردج، وقد فاز بزمالة 

Guggenheim Fellowship، إضافة إلى 
جوائز أخرى، وله نشاط يذكر في تطوير 

العلوم في بلده األصلي گواتيماال.

املؤلفان

Fernando Quevedo Cliff Burgess

مخطط للمسافة بني األغشية )حقل عددي(

]حقول عددية[

إن الطاقة املمثلة بحقل كهذا 
قد تكون هي املسيرة لالنتفاخ 
inflation، وهو توسع ضخم 

في حجم كوننا في بداية 
 cosmic تاريخه الكوني

history. واالنتفاخ بدوره قد 
يكون هو الذي ضّخم التأثيرات 

 stringy effects اخليطية
إلى حجم كوني. وإن انعطافا 

مشابها في معدل التوسع 
رمبا يكون أيضا قد بدأ حديثا 

 dark وأحدثته الطاقة املعتمة
.energy

لتعليل االنتفاخ، ال بد لطاقة 
احلقل العددي من أن تبقى 

ثابتة تقريبا ومن ثم أن تهبط 
فجأة، كمثل عربة على سكة 

أفعوانية تتلوى ارتفاعا 
وانخفاضا )كالتي ُتشاهد في 

مدينة مالهي(.





املسافة بني 
غشاءين

إذا اقترب  كون آخر من كوننا، فقد نشعر بتأثيره. والقوة املؤثرة 
قد تكون متجهة من اجتاه غير محدد. وهكذا قد ندرك هذه القوة 
كقوة مبفردها per se. وما قد َنتبينه قد يكون ما يدعى حقال عدديا. 

وقوة هذا احلقل في أي مكان معني قد تعتمد على املسافة من الكون اآلخر، 
الذي قد يختلف قليال باملوقع ألن الغشاءين رمّبا ال يكونان متوازيني متاما.
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وما أع������اق البحث جهلنا مبا ميكن أن يكون 
مس������تمرا بطاقات عالية بقدر ال يصدق، من 

احملتمل أن تكون ذات صلة باملوضوع.

مشدوهون باألغشية)��(
ح������ني كان االنتفاخ يكتس������ب صدقية خالل 
الثمانينات من القرن العش������رين، كان هناك 
أسلوب مستقل للتفكير آخذ في التقدم باجتاه 
تخفيض جهلنا بهذا املوضوع. وتقترح نظرية 
األوتار أن اجلس������يمات حتت الذرية)2( هي، 
في احلقيقة، أجس������ام صغيرة أحادية البعد 
ن  تش������به ُنطقا مطاطية بالغ������ة الصغر. ويكوِّ
بعض هذه األوتار ُعرى loops )تسمى أوتارا 
مغلقة(، لكن لبعضها ش������كل ش������ريط دقيق 
قصير له طرفان )وهذه هي األوتار املفتوحة(. 
وتع������زو النظرية جميع اجلس������يمات األولية، 
التي اكتش������فت حتى اآلن، إلى طرز مختلفة 
م������ن اهتزاز هذه األمناط من األوتار. وخالفا 
لنظريات أخرى في اجلس������يمات األولية، فإن 
أفضل جزء من نظرية األوتار هو أنها تتضمن 
الثقالة gravity بصفتها قسما عضويا منها 
وذلك خالفا لنظريات أخرى في اجلسيمات 
األولية. وبعبارة أخرى، فإن الثقالة تبرز من 
النظري������ة بطريقة طبيعي������ة، دون أن يفترض 

وجودها في مستهل صوغ النظرية.
إذا كانت النظري������ة صحيحة، فالفضاء 
ليس مطابقا تاما للش������كل الذي نراه فيه. 
وبوج������ه خاص، تتنبأ النظري������ة بأن للفضاء 
تس������عة أبعاد )للزمكان)spacetime )3 عشرة 
أبعاد عند إدخال الزمن(، وهذا ميثل س������تة 
أبعاد ُتضاف إلى األبع������اد املألوفة الثالثة: 
الطول والعرض واالرتف������اع؛ وهذه األبعاد 
الس������تة اإلضافية غي������ر مرئية لن������ا، وعلى 
س������بيل املثال، قد تك������ون صغيرة جدا، وقد 

نقط������ة من الفضاء. ويق������دم تقرير عن أحوال 
الطق������س مثالني عل������ى كال هذي������ن احلقلني: 
فدرجة احلرارة والضغ������ط هما عددان، أما 

سرعة الريح، فهي متجه.
إن احلقل العددي الذي س������ّير االنتفاخ، 
والذي ُس������مي حقل االنتفاخ، هو بوضوح ما 
جعل التوسع يتسارع مدة طويلة قبل توقفه 
عل������ى نحو مفاج������ئ. كان الديناميك يش������به 
اللحظات األولى م������ن رحلة في عربة جتري 
فوق قضبان أفعوانية)roller-coaster )1. ففي 
البداية ترتفع العربة ببطء على طول تلة عادية. 
)»ببطء« مصطل������ح نس������بي؛ فالعملية كانت 
التزال سريعة جدا باملقاييس البشرية.( بعد 
ذلك، يحدث هبوط شديد مثير، تتحول الطاقة 
الكامن������ة خالله إلى طاقة حركية تتحول، في 
نهاية املطاف، إلى حرارة. وليس من السهل 
تولي������د مثل هذا الس������لوك نظري������ا. وقد قدم 
الفيزيائي������ون مجموعة من االقتراحات خالل 
الس������نوات التسع والعشرين املنصرمة، لكن 
لم يكن بوس������ع أي منها أن يفرض نفس������ه. 

STRINGLISH )�(
Brane Bogglers )��(

)1( هي س������كة حدي������د تتلوى )ف������ي مدينة للماله������ي( ارتفاعا 
وانخفاض������ا، وجتري فوق قضبانها عربات صغيرة يركبها 

الناس لالستمتاع بالرحلة.
subatomic )2(

)3( زمكان: نحت من: زمان - مكان.

وتري )خيطي()�(
String Theory نظرية األوتار

نظرية موحدة مرشحة جلميع القوى 
الفيزيائية واجلسيمات.

Inflation تضخم
حقبة من التوسع الكوني املتسارع حدثت 

في وقت مبكر من تاريخ الكون.

 Observable الكون القابل للرصد
Universe

مجموع كل ما ميكننا رؤيته يسمى أيضا 
»كوننا«.

Other Universe كون آخر
منطقة غير مرصودة من الزمكان، رمبا تتميز 

بخاصيات وقوانني فيزيائية فريدة.

Calabi-Yau كاالباي-ياو
شكل سداسي األبعاد اخلفية.

Brane غشاء
membrane اختصارا لكلمة bran

ميكن أن يكون مالءة ثنائية البعد )كالغشاء 
العادي(، أو قد يكون له عدد أكبر أو أقل 

من األبعاد.

Field حقل
صيغة للطاقة متأل الفضاء مثل الضباب.

Scalar Field حقل عددي
حقل يحدد بعدد واحد في كل موقع. وكأمثلة 

عليه نورد: درجة احلرارة، حقل االنتفاخ.

Moduli معامالت
حقول عددية تصف حجم وهيئة أبعاد 

الفضاء اخلفية.

Annihilate ُيْفني
حتويل كّلي إلى إشعاع، كما يحدث عند 

تصادم مادة ومادة مضادة أو أغشية 
وأغشية مضادة.
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نغف������ل عنها ألنها ببس������اطة ال تنس������جم مع 
حواس������نا. فقد يوجد في موقف للسيارات 
صدع مبقياس الشعرة، وهذا يضيف بعدا 
ثالثا )العمق( لذل������ك املوقف؛ ولكن إذا كان 
الصدع بالغ الصغر، فلن تراه أبدا. وحتى 
املتخصص������ون في نظرية األوت������ار يجدون 
صعوبة في رؤية تس������عة أبعاد، بيد أنه إذا 
َعلَّمنا تاريُخ الفيزياء شيئا، فهو أن الطبيعة 
احلقيقية للعالم قد توجد خارج قدرتنا على 

رؤيتها مباشرة.
وعلى الرغ�م من اسم النظ�ري���ة، ف��إنه��ا 
ال تتن������اول مج������رد األوتار، ب������كل ما لهذه 
الكلمة من معن������ى، إذ إنها تتضمن أيضا 
شيئا من نوع آخر يسمى غشاء ديريخليه 
 .D أو، اختصارا، غشاء ،Dirichlet brane

واألغشية D هي س������طوح كبيرة وضخمة 
تع������وم ضمن الفض������اء. إنه������ا تعمل عمل 
الصفائح اللزجة املصمغ������ة لقتل الذباب: 
فأطراف األوتار املفتوح������ة تتحرك عليها، 
لك������ن ال ميكن نزعها عنه������ا، ورمبا لم تكن 
اجلس������يمات حتت الذرية - كاإللكترونات 
والپروتونات - س������وى أوتار مفتوحة، وإذا 
كان األمر كذلك، فإنها تلتصق بغشاء. وال 

يوجد سوى بضعة جس������يمات افتراضية 
فق������ط، مث������ل الگراڤيتـــون graviton )الذي 
ينق������ل ق������وة الثقالة(، يج������ب أن تكون هذه 
اجلس������يمات أوتارا مغلق������ة؛ ومن ثم فإنها 
قادرة على احلركة بحرية تامة عبر األبعاد 
اإلضافي������ة. ويقدم هذا التميز س������ببا ثانيا 
لع������دم رؤية األبعاد اإلضافي������ة: فقد تكون 
آالتنا مكونة من جس������يمات محجوزة على 
غش������اء. وإذا كان األم������ر كذلك، فقد تكون 
اآلالت املس������تقبلية قادرة على اس������تعمال 

گراڤيتونات لالمتداد إلى أبعاد إضافية.
وميك������ن أن يك������ون لألغش������ية D أي عدد 
 D من األبعاد، وصوال إلى تس������عة. والغشاء
الصفري البعد )الغشاء D0( منط خاص من 
اجلس������يمات، والغش������اء D1 منط خاص من 
األوتار )وهو مختلف عن أي وتر أساس������ي(، 
 D3 هو غشاء أو جدار، والغشاء D2 والغشاء
هو حجم ذو طول وعرض وعمق، وهلم جرا. 
ومن املمكن احتجاز كوننا املرصود كله على 
مثل هذا الغشاء، الذي يسمى عاملا غشائيا 
brane world. ورمب������ا تكون عوالم غش������ائية 

INFLATION FROM BRANES )�(
WHAT’S NEXT )��(

ما القادم؟)��(
<  اختبارات التنبؤ باملوجات 

التثاقلية التي سيجريها ساتل 
پالنك Planck satellite والكواشف 

املقترحة للموجات التثاقلية

 telescopic عمليات بحث مقرابية  >
عن األوتار الكونية

<  أبحاث نظرية لفهم اللحظة األولية 
لالنفجار األعظم

<  جهود متواصلة لتحديد ما إذا 
كانت نظرية األوتار قادرة على 

تفسير االنتفاخ

<  دراسة إمكانية االتصال بأكوان 
أخرى

]سيناريوهان اثنان[
انتفاخ من األغشية)�(

اصطدامات بني األغشية واألغشية املضادة
الغشاء والغشاء املضاد هما مثل املادة واملادة املضادة: 

فلهما شحنات متعاكسة ويجذب كل منهما اآلخر.
عندما تتالمس هذه األغشية، فإنها تفنى، 

مطلقة من الطاقة ما يكفي لتوليد مادة 
في األغشية القريبة.

إن جذبهما يزيد من حجم بعض أبعادهما.

استجابة لألغشية املتآثرة، فإن األغشية القريبة، مثل كوننا، تزداد حجما، وتتجنب، في الوقت 
نفسه، نتيجة هذه العملية املعقدة والغامضة.

غشاء مضاد

غشاء

غشاؤنا
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أخرى طافية هناك، كل منها كون لتلك العوالم 
احملتجزة على متنه. وملا كانت األغشية قادرة 
على احلركة في األبعاد اإلضافية، فبإمكانها 
أن تتصرف مثل اجلسيمات، أي إن بوسعها 
أن تتح������رك وتتص������ادم وتفن������ى، وحتى أن 
تكون منظومات من األغش������ية يدور بعضها 
 planets ح������ول بعض، مثل كواكب ســـّيارات

املنظومة الشمسية.
ومع أن ه������ذه املفاهيم اس������تفزازية، فإن 
االختب������ار البغيض لنظرية م������ا يحدث عندما 
ُيطلب اختبارها. وهن������ا خيبت نظرية األوتار 
اآلمال، ألن������ه كان من املس������تحيل اختبارها 
جتريبيا، على الرغم من األبحاث املس������تمرة 
طوال أكثر من عقدين من الزمن. وقد تبني أن 
من الصع������ب العثور على برهان قاطع - أي 
عل������ى تنبؤ بحيث إنه عندم������ا تختبر صحته، 
فإنه س������يخبرنا على نحو حاسم مبا إذا كان 
العالم مكونا من أوتار أم ال. فحتى املصادم 
هـــادرون الضخـــم  (LHC))1(، وه������و املختبر 
األوروب������ي لفيزياء اجلس������يمات الواقع قرب 
جني������ڤ - رمبا ال ميتلك م������ا يكفي من القوة 

ليساعدنا على اختبار صحة النظرية.

رؤية األبعاد غير املرئية)�(
هذه الرؤية ُتعيدنا إلى االنتفاخ. فإذا كان 
ح������دوث االنتفاخ يجري بطاق������ات عالية، حيث 
تصبح الطبيعة الوترية للجسيمات واضحة كل 
الوضوح، فقد يوفر نفس االختبارات التجريبية 
الت������ي كانت نظرية األوتار تبح������ث عنها. وفي 
السنوات القليلة الس������ابقة، شرع الفيزيائيون 
في دراس������ة ما إذا كانت نظرية األوتار قادرة 
على تفسير االنتفاخ. ولسوء احلظ، فإن عرض 

هذا الهدف أسهل من إجنازه.
وعلى نحو أوضح نق������ول إن الفيزيائيني 
يدرس������ون ق������درة نظرية األوتار عل������ى التنبؤ 
بحق������ل ع������ددي ذي خاصيت������ني. أوالهما أن 
طاقت������ه الكامنة يجب أن تكون كبيرة وموجبة 
وثابت������ة إلى حد ما، وذل������ك كي تولد االنتفاخ 
بق������وة. ثانيا، يجب على ه������ذه الطاقة الكامنة 
أن تك������ون قادرة على التحول فجأة إلى طاقة 
حركية - وهي التي حُتدث االنحدار الشديد 

لسكة احلديد األفعوانية في نهاية االنتفاخ.
واخلبر اجليد هو أن نظرية األوتار تتنبأ 
بعدم حدوث نقص في احلقول العددية. فمثل 
هذه احلقول مثل جوائ������ز ترضية ملخلوقات 
من أمثالنا املاكثني في ثالثة أبعاد: فمع أننا 
ال نس������تطيع رؤية األبع������اد اإلضافية، فإننا 
نتصوره������ا بطريقة غير مباش������رة بوصفها 
حقوال عددية. وهذا ش������بيه بالقيام بجولة في 
طائرة ُأسدلت س������تائر على جميع نوافذها. 
صحي������ح إنك عندئذ ال تس������تطيع رؤية البعد 
الثالث )االرتفاع(، لكن ميكنك اإلحس������اس 
بآث������اره عندم������ا تؤمل������ك أذن������اك. فالتغير في 
الضغ������ط )وهو حق������ل ع������ددي( طريقة غير 

مباشرة لتصور ذلك البعد.
ميث������ل ضغط اله������واء وزن عم������ود اجلو 
الك��ائ���ن ف����وق رأس��ك. ولك��ن م��ا الذي تثله 
احلقول العددي��ة ف������ي نظرية األوت�ار؟ يقول 
البع��ض إنها تث��ل حج��������م وهيئ���ة الفضاء 

Seeing the Unseen Dimensions )�(
WHY IS OUR UNIVERSE 3-D? )��(

Large Hadron Collider )1(

ما السبب في 
أن كوننا ثالثي 

األبعاد )D-3(؟)��(
حني يتالقى غشـــاء وغشـــاء مضاد، 
فإنهمـــا ال ُيفنيان مباشـــرة للتحول 
إلـــى طاقـــة. وبـــدال مـــن ذلـــك فهمـــا 
يتحـــوالن أوال إلى شـــظايا صغيرة. 
وهذه الشـــظايا هي أغشية وأغشية 
مضادة صغيرة، أبعادها أقل باثنني 
مـــن عـــدد األبعـــاد األصليـــة. فمثال، 
إذا كان للغشـــاء والغشـــاء املضـــاد 
األوليني سبعة أبعاد مكانية )غشاء 
وغشاء مضاد من النمط D7(، فإنهما 
وأغشـــية  أغشـــية  إلـــى  يتشـــظيان 
مضادة D5. وتتحول هذه الشـــظايا 
بدورها إلى أغشية وأغشية مضادة 
 .D1 ثـــم إلـــى النمط ،D3 مـــن النمـــط

وعند ذلك فقط تفنى متاما.
ومتيل سلسلة فناءات األغشية 
واألغشـــية املضادة إلى اســـتبعاد 
جتـــد  التـــي  الكبيـــرة،  األغشـــية 
بسهولة أغشيتها املضادة، ومن ثم 
تفنى. أما األغشية الصغيرة، كتلك 
 ،D1 و D3 التـــي هي مـــن النمطـــني
فتجـــد صعوبة أعظـــم في مصادفة 
أغشـــية مضادة في رحابة الفضاء 
ذي األبعـــاد التســـعة. وقـــد عّممت 
<A. راندول> ]من جامعة هارڤرد[، 
جامعـــة  ]مـــن  كارتـــس>   .A> و 
واشـــنطن[ نتائجنا لتضـــم أبعادا 
تســـعة آخـــذة فـــي التوســـع. وقـــد 
تســـاعد هذه العملية على تفســـير 
ميل معظم األغشـــية، كغشائنا،إلى 
أن يكون لها، إلى حد ما، عدد قليل 

من األبعاد.

إعادة تشكيل األبعاد اإلضافية

تبتدئ األبعاد اإلضافية 
بشكل مختلف عن 

شكلها احلالي. والطاقة 
الكامنة التي تدفعها 

لتستقر في شكلها 
النهائي، ميكن أيضا 

أن تدفع انتفاخ األبعاد 
الثالثة املرصودة.
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في االجتاهات غير املرئية، وهي تعرف، 
مبصطلحات الرياضيات، باسم حقول 
 geometric هندســـية  »معامـــالت« 
moduli” fields“. وتث������ل حقول أخرى 

املس������افة بني العوالم الغشائية. وعلى 
 D3 س������بيل املثال، إذا اقترب غشاؤنا
من غشاء آخر D3، فقد تتغير املسافة 
بينهم������ا قليال م������ع تغير املوق������ع الذي 
يجري فيه القياس بس������بب التموجات 
في كل غش������اء. فقد يقيس الفيزيائيون 
في تورونتو حقال عدديا ل�D1، ويقيس 
 ،D2�ل الفيزيائيون في كامب������ردج قيمة 
وف������ي تلك احلال������ة قد يس������تنتجون أن 
الغشاء املجاور يبعد عن كامبردج بقدر 

ضعف ُبْعده عن تورونتو.
ولدفع غش������اءين معا أو حرف ُبْعد 
إضاف������ي، ف������إن الفضاء يأخ������ذ طاقة 
ميكن وصفها بحق������ل عددي. وميكن 
ملثل هذه الطاقة جعل األغشية تنتفخ، 
كما اقُترح ألول مرة في عام 1998 من 
قب������ل <G. ْدَڤالي> ]من جامعة نيويورك[ 
و<H .S .H. تاي> ]من جامعة كورنل[. والنبأ 
السيئ هو أن احلس������ابات األولى للحقول 
العددية املختلفة لم تكن مشجعة، إذ بينت 
أن كثاف������ة طاقاته������ا منخفضة جدا - فهي 
أخفض م������ن أن تتمكن من إحداث انتفاخ. 
وكان مظهر الطاقة يشبه قطارا على أرض 
مسطحة، أكثر من شبهه بقطار يرتفع ببطء 

على سكة حديد أفعوانية.

تقدمي أغشية مضادة)�(
ورد موضوع األغش������ية املضادة 
حني بدأ كالنا م������ع <M. ماجومادار> 
ف������ي جامع������ة  آن������ذاك  كان  ]ال������ذي 
 .J-.R>راج������ش>، و .G> كامب������ردج[ و
زانك>، والراح������ل <D. نوتل>، ]الذين 
كان������وا جميعا في معهد الدراس������ات 
املتقدمة في پرنس������تون[ بالتفكير في 
ه������ذا املوضوع عام 2001. وقد ابتكر 

<دڤالي> و <S. سولگانيك> ]من جامعة 

نيويورك[، و<Q. ش������افي> ]من جامعة 
ديالوير[ طريقة مماثل������ة للتفكير في 

األغشية املضادة في الوقت نفسه.
وكان جديدنا هو دراس������ة األغشية 
املضادة  واألغشية  املضادة.  واألغشية 
بالنس������بة إلى األغش������ية هي مثل املادة 
املضادة بالنسبة إلى املادة. فهي يجذب 
بعضه������ا بعضا كما جتذب اإللكترونات 
جس������يماتها املض������ادة )الپوزترونات(. 
فإذا اقترب غش������اء من غش������اء مضاد، 
فكل منهما يجذب اآلخر. وميكن للطاقة 
داخل األغش������ية أن توفر الطاقة املوجبة 
لب������دء االنتف������اخ؛ وجتاذبهما  الالزم������ة 
املتب������ادل ق������د يهي������ئ الس������بب ليتوقف 
الغشاءان ويتصادمان ليفني كل منهما 
اآلخر بانفجار هائل. وحلس������ن احلظ، 
ال يتعني على كونن������ا الفناء لإلفادة من 
ه������ذه العملية االنتفاخية. فحني تتجاذب 
األغش������ية وتفن������ى، فإن اآلث������ار تصيب 

أغشية قريبة.
وحني حس������بنا الق������وة اجلاذبة في هذا 
النم������وذج، كانت أقوى من أن تفس������ر 
االنتف������اخ، ولكن النم������وذج كان برهانا 
عل������ى املبدأ، إذ بنّي كي������ف ميكن لعملية 
مستقرة أن حتدث لها نهاية مفاجئة قد 
تأل الكون بجس������يمات. وكذلك، أوحت 
فرضيتن������ا املتعلقة باألغش������ية املضادة 
بتفكي������ر جديد حول الس������ؤال املطروح 
منذ مدة طويلة عن الس������بب الذي جعل 
كوننا ثالثي األبع������اد ]انظر املؤطر في 

الصفحة 17[.
لقد كان املس������توى التالي للتفكير 
يتطلب طرح س������ؤال عما يحدث عندما 
يصبح الفضاء نفسه - وليس األغشية 
املوج������ودة ضمنه فقط - ديناميا. ففي 
جهودن������ا األولي������ة، افترضنا أن حجم 
وش������كل الفضاء ذي األبعاد اإلضافية 
ثابت������ان عندما تتحرك األغش������ية. كان 

ذل������ك افتراضا صعب������ا، ألن الفضاء 
ينحني استجابة للمادة، لكنه افتراض 
ميكن فهم������ه، ألنه في ع������ام 2001، لم 
يكن أحد يعرف كيفية حساب انحناء 
األبع������اد اإلضافي������ة بوض������وح ضمن 

نظرية األوتار.

التواءات الفضاء)��(
خالل سنتني تغير الوضع تغيرا مثيرا. 
ففي عام 2003 ابتكر إطار نظري جديد 
َي KKLT - يتكون هذا االسم من  ُس������مِّ
احلروف األولى من أسماء املبتكرين - 
م������ن ِقبل <S. كاتش������رو> و<R. كاّلوش> 
و<A. ليند> ]من جامعة ستانفورد[ مع 
<S. تريڤيدي> ]من معهد تاتا لألبحاث 

األساس������ية ف������ي بومب������اي[. ويش������رح 
إطارهم الظروف التي جتعل هندس������ة 
األبعاد اإلضافية ش������اقة وقاسية جدا، 
وم������ن ثم فهذه األبع������اد ال تنثني كثيرا 
عندما تتحرك األش������ياء ضمنها. وهذا 
اإلطار يتنبأ بعدد ضخم من تشكيالت 
األبع������اد اإلضافية، كل منه������ا موافق 
لكون ممكن مختلف. وتعرف مجموعة 
ه������ذه اإلمكانات باس������م مج������ال نظرية 
األوتار. ومن املمكن حتقيق كل من هذه 
اإلمكانات في منطقته������ا اخلاصة بها 

.multiverse )1(من الكون املتعدد
وفي إطار ما حدد من قبل الباحثني 
KKLT، ميك������ن لالنتف������اخ أن يح������دث 

بطريقتني على األق������ل. أوالهما أنه قد 
يك������ون ناجما ع������ن اس������تجابة األبعاد 
اإلضافي������ة التثاقلية حلركة األغش������ية 
واألغش������ية املضادة. وميكن أن تكون 
هندسة األبعاد اإلضافية غريبة الشكل 
جدا، وتش������به األخطبوط واس������تطاالت 

Introducing Antibranes )�(
Space Warps )��(

 “The String Theory Landscape,” by Raphael :1( انظر(
 Bousso - Joseph Polchinski; Scientific American,

September. 2004



19 )2011( 12/11

متعددة أو بالعيم throats فإذا حترك غشاء 
على طول أحد ه������ذه البالعيم، فإن حركته 
عبر األبعاد امللتوي������ة تضعف التجاذب بني 
األغشية واألغش������ية املضادة. ويسمح هذا 
اإلضعاف بح������دوث عملية التدحرج البطيء 
الذي يسبب االنتفاخ، وقد يحل هذا املسألة 

الرئيسية املتعلقة باقتراحنا األصلي.
ثانيا، قد يكون مس������بب االنتفاخ تغيرات 
صرفة في هندسة األبعاد اإلضافية، من دون 
حاجة على اإلطالق إلى أغشية متحركة. وفي 
ع������ام 2005 قدمنا مع زمالئنا أول ســـيناريو 
انتفاخي كثير األوتار)1( على طول ثاني هذه 
اخلطوط. وتسمى هذه العملية العامة انتفاخ 
حق������ول  ألن   ،moduli inflation املعامـــالت 
املعامالت التي تش������رح الهندس������ة تعمل مثل 
االنتفاخات. ومع استقرار األبعاد اإلضافية 
في تشكيالتها احلالية، فإن األبعاد النظامية 
الثالثة تتوس������ع بحركة متسارعة. وجوهر ما 
يحدث هو أن الكون يعطي نفسه شكال معينا. 
وهكذا فإن انتفاخ املعامالت يربط ذهنيا عدد 
األبعاد التي نراها بعدد وشكل األبعاد التي 

ال نستطيع رؤيتها.

أوتار في السماء)�(
إن مناذج االنتفاخ الوتري)2(، وخالفا لكثير 
من س������مات أخ������رى لنظرية األوت������ار، ميكن 
اختباره������ا رصدي������ا في املس������تقبل القريب. 
وملدة طويلة ظل الكوس������مولوجيون يظنون أن 
االنتفاخ ق������د يولد موجات تثاقلية، وتوجات 
في نس������يج املكان والزمان. وقد ُتغيِّر نظرية 
األوتار ه������ذا التنبؤ، ألن النم������وذج املوجود 
لالنتفاخ الوتري يتنبأ مبوجات تثاقلية ضعيفة 
غير قابلة للرصد. وس������يكون ســـاتل پالنك 
Planck satellite أش������د حساس������ية للموجات 

التثاقلية البدائية من اآلالت املوجودة حاليا. 
وإذا استطاع اكتش������اف هذه املوجات، فإنه 
س������يلغي جميع النماذج التي اقُترحت حتى 

اآلن لنظرية األوتار.
يض������اف إلى ذلك أن بعض مناذج انتفاخ 

األغش������ية يتنبأ ببنى خطية ضخمة تس������مى 
أوتارا كونيـــة cosmic strings، تنشأ بطريقة 
طبيعية في عقابيل)aftermath )3 فناء األغشية 
واألغش������ية املضادة نتيج������ة تصادمها. وقد 
يكون لهذه األوتار عدة أمناط: أغشية D1، أو 
أوتار أساس������ية تنتفخ لتبلغ حجما هائال، أو 
مركب من هذه األغشية واألوتار. وإذا كانت 
هذه األوتار موجودة، فيجب على الفلكيني أن 
يكونوا قادرين على اكتشافها بالطريقة التي 

يشوهون بها الضوء الصادر عن املجرات.
وعلى الرغم من التقدم النظري، فما زال 
هناك كثير من األس������ئلة املفتوحة. فاحلدوث 
احلقيقي لالنتفاخ مس������ألة لم حتل بعد. فإذا 
ألقت األرصاد احملس������نة ظالال من الش������ك 
عليه������ا، فإن������ه يتعني على الكوس������مولوجيني 
التحول إلى ص������ور بديلة للكون املبكر جدا. 
لقد أوحت نظرية األوتار بعدة بدائل، تش������ير 
 big إلى أن كوننا ُوِجد قبل االنفجار األعظم
bang، ورمب������ا كان جزءا من دورة دائمة من 

 .creation and destruction )4(اخللـــق والدمار
والصعوب������ة ف������ي هذه احل������االت هي وصف 
االنتقال الذي ميثل عالمة على حلظة حدوث 

االنفجار األعظم على الوجه الصحيح.
وخالصة القول إن نظري������ة األوتار توفر 
آليت������ني عامتني إلح������داث االنتف������اخ الكوني: 
تصادم األغش������ية، وإعادة تش������كيل الزمكان 
ذي األبع������اد اإلضافي������ة. وللم������رة األول������ى 
استطاع الفلكيون استخالص مناذج محددة 
لالنتفاخ الكوني، بدال من أن يكونوا مجبرين 
على تقدمي افتراض������ات ال ميكن التحقق من 
م������ت ألغراض خاصة.  صحته������ا، ثم إنها ُقدِّ
والتقدم مشجع جدا. إن نظرية األوتار التي 
ولدت نتيجة جهود لتفسير الظواهر الطبيعية 
ف������ي مقاييس جد صغيرة ق������د تكتب بأحرف 

كبيرة عبر السماء.                          <

مراجع لالستزادة

Scientific American, November 2007

Strings in the Sky )�(
stringy inflationary scenario )1(
the stringy inflation models )2(

)3( عقابيل مفردها عقبول وتعني النتيجة أو آثار حادثة ما.
“The Myth of the Beginning of Time,” :4( انظر(

by Gabriele Veneziano; Scientific American, May 2004
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عقل خارج اجلسد)�(
يناقش أحد علماء اجلهاز العصبي الرواد فكرة مفادها أن
التحكم في اآلالت بواسطة موجات الدماغ سوف مُيّكن

املصابني بالشلل من املشي ويبّشر مبستقبل ُيتيح خلط العقول
ونسخ األفكار، وذلك في مقطع حصري من كتابه اجلديد.

<L .A .M. نيكوليليس>

خالل العقود الثالثة املنصرم������ة كان يتعني علّي في كل 
مرة تقريب������ا ُتعاد لي فيها إحدى مخطوطات������ي العلمية بعد 
عملية مراجع������ة الزمالء اإللزامية أن أس������تجيب للتوصيات 
التي ال مفر من التقيد بها والقاضية بتنقية هذه املخطوطات 
م������ن جميع األفكار املبنية عل������ى التأمل النظري، مبا فيها ما 
يتعل������ق بقدرتنا عل������ى وصل األدمغة ب������اآلالت. إاّل أن علماء 
اجله������از العصبي الذين راجعوا هذه األوراق قبل نش������رها 
لم تكن لديه������م الرغبة، في معظم احل������االت، في تقبل فكرة 
أن ه������ذه األبحاث ق������د تدعم أحالما علمي������ة أكثر جرأة في 
املس������تقبل. وقد كنت خالل مراجعات������ي الذهنية املؤملة أطلق 
العنان خليالي، وأحلم باليوم الذي س������أتكن فيه من إنقاذ 
تلك التأم������الت النظرية وإيصالها لآلخرين، كي يتمكنوا من 
أخذها بعني االعتبار والتفكير فيها ملّيا. وها قد حان الوقت 
اآلن - بفض������ل التقدم الذي ُأح������ِرز في املختبرات - إلخبار 

اآلخرين بذلك.
وبينما كنت أواجه هذه الثقافة األكادميية املتش������ددة في 
حتفظه������ا، كان عدد م������ن ُكّتاب اخلي������ال العلمي واملخرجني 
الس������ينمائيني يتنب������ؤون بال حتف������ظ - بل كان������وا في بعض 
األحي������ان يبالغون كثيرا في تصوراته������م اخليالية. ففي عام 
2009 فق������ط ُأنتج فيلمان عمالقان ف������ي هوليود هما البدالء 

Surrogates وآڤاتــــار)Avatar  )1 ُعرضت فيهما صورة منطية 

ع������ن علماء يس������يطرون على الن������اس ويلحق������ون األذى بهم 
ويقتلونهم ويقهرونهم بواسطة مهاراتهم التقانية. وفي هذين 
 brain-machine الوصالت الدماغية-اآللّيــــة  الفيلمني كانت 
interfaces تن������ح الكائنات البش������رية الق������درة على العيش 

واحل������ب والقتال عبر »وكالئهــــم« proxy. وكانت األڤاتارات 
avatars تقوم بالنيابة عن س������ادتها من البشر بشتى األعمال 

الشاقة، كالتجوال في الكون والعمل على إبادة جنس كامل 
من الغرباء في بعض األحيان. 

دعوني أقدم اآلن وجهة نظ������ر بديلة عن عصر اآللة القادم. 
بع������د عمل مضن وطول تفكير في اآلثار التي س������تتركها علينا 
تلك اإلنســـاالت )الروبوتـــات( املُســـّيرة مبوجـــات الدماغ)2( 
والتي ُتس������مى في معظم األحيان »الوصالت الدماغية-اآللّية«، 
أرى مس������تقبال يدعو إل������ى التفاؤل الواقع������ي واملليء بالترقب 
احلماس������ي، ال بالغ������م واحملن. ورمبا ألننا غي������ر قادرين على 
تصور سوى النزر اليسير من أبعاد املستقبل بصورة مؤكدة، 

MIND OUT OF BODY )�(
)1( لفظة سنس������كريتية، تشير في امليثولوجيا الهندوسية إلى الصورة التي  يتقمصها 
اإلله عند نزوله إلى األرض وحلوله في جس������د آخر. وقد اس������تخدمت اللفظة كذلك 
في علم احلاس������وب لإلشارة إلى التصوير الگرافيكي لشخص ما يستخدم لتمثيله 
على اإلنترنت. أما في اخليال العلمي والفيلم املش������ار إليه )فيلم آڤاتار(، فاآلڤاتار 
م به من بعد من خالل  مخلوق مهّجن من حمض نووي بش������ري وغير بشري، ُيتحكَّ

عقل اإلنسان املماثل له وراثيا.
)brain-wave-controlled robots )2 ،إنساالت: ج إنسالة، وهذه نحت من إنسان-آلي.

باختصار
مباشرة بالدماغ أيضا.

إن التحكــــم فــــي األطقم الصنعية اخلارجية واحلواســــيب بواســــطة موجات 
الدماغ َيِعُد بعصر التحكم اآللي، ُتنقل فيه األفكار كما لو كانت برقيات عقلية.

لقـــد ثُبـــت بالفعل أن اإلشـــارات املوجهة مباشـــرة من الدمـــاغ قادرة على 
التحكم في احلواسيب وفي آالت أخرى.

الهيـــكل اخلارجي هو طقم صنعي لكامل اجلســـم يوصل في نهاية األمر 
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فإنني أشعر بنزعة قوية تدفعني إلى الترحيب بالفرص املذهلة 
التي ميكن أن يقدمها جلنس������نا البش������ري حتريُر أدمغتنا من 
قيودها اجلسدية األرضية.  كما أنني أستغرب في واقع األمر 
كيف ميكن لإلنسان، أيا كان، أن يفكر بصورة مغايرة، إذا ما 
أتيحت له فرصة تعرف اآلفاق اإلنسانية الواسعة التي تبشر 

بها أبحاث »الوصلة الدماغية-اآللّية«. 
فتحرير الدماغ البش������ري من القيود املادية التى يفرضها 
عليه اجلس������د رمبا ميّكن املعاقني من النهوض من كراس������يهم 
املدولبة. بل هناك املزيد، إذ إن بوادر عصر الشبكات العصبية 

االجتماعي������ة أخذت تلوح في األفق. وداعا للرس������ائل النصية 
والتغري������دات عبر التويتر. ففي هذا املس������تقبل املتمحور حول 
الدماغ ق������د يكون بإمكانك أن تتواص������ل دماغيا مع زميل لك 
في العم������ل يجلس في غرفة مجاورة أو م������ع ماليني املريدين 
عبر وس������يط جديد أسميه »ش������بكة األدمغة«. أما موقع فليكر 
فسوف يكون حدثا ماضيا. والصورة الذهنية للغسق الوردي 
أو لفريق بلدتك الذي فاز ببطولة العالم س������وف يتم نقلها نقال 
مباش������رة بالتتابع عبر التردد الش������عاعي ملوجات الدماغ إلى 

جهاز بنتابايت)1( محمول. 

أي طقم إنسالي علّي أن أرتدي؟)�(
م������ع ذلك فإن التأمالت احلالية بش������أن محاكاة الدماغ بكامله 
في احلاس������وب، أو تنزيل نسخة منه إليه، أمر ال ميكن حتقيقه 
إطالقا. فالذي يجعل من <نلسون مانديال>، مثال، ذلك اإلنسان 
املتميز هو جوهر ش������خصية اإلنس������ان وهذا اجلوهر ال ميكن 
نقل������ه إلى قرص صلب أبدا. إال أن التج������ارب على القوارض 
وانس������انيس والبشر تبني لنا كيف ميكن ربط األدمغة مباشرة 
باآلالت في مختبرات معدة لذلك. والنتائج التي توصلنا إليها 

بهذا اخلصوص جتعلني أتوقع مستقبال مثيرا. 
إن الوص������الت الدماغية-اآللّي������ة التي س������ُتبنى ف������ي العقدين 
القادمني - س������وف تربط كتال كبيرة من أدمغتنا بعضها ببعض 
عبر وصلة ثنائية االجتاه قد تكون قادرة على ترميم العطب الذي 
س������ببته بعض األمراض العصبية املدمرة ل������دى املصابني. ومن 
املرج������ح أن تتمكن هذه الوصالت م������ن إعادة الوظائف العصبية 
ملاليني البش������ر الذين أفقدتهم هذه األمراض مقدرة الس������مع أو 
اللمس أو اإلمس������اك باألشياء أو املشي أو التكلم. بل قد يصبح 
هؤالء املصاب������ون قادرين على أداء مهام ال ميكن تصورها حتى 
هذه اللحظة كالتحاور مع اآلخرين عبر موجات الدماغ وحدها.

لقد قام احتاد بحثي عاملي اش������تركت في تأسيس������ه يدعى 
»مشروع العودة إلى املشي« بإعطاء حملة عن هذا املستقبل. 

WHICH ROBO SUIT SHOULD I WEAR? )�(
)1( بنتابايت = 1024 گيگابايت

Miguel A. L. Nicolelis
 .W .A> نيكوليليس> رائد في مجال األطراف الصنعية العصبية وأستاذ كرسي>

دين> للعلوم العصبية بجامعة ديوك ومؤسس مركز ديوك للهندسة العصبية.

املؤلف



22)2011( 12/11

وهو مشروع مت التفكير فيه قبل عدة سنوات عندما أثبت فريق 
العمل الذي أنتمي إليه إمكانية ربط أنسجة الدماغ احلية بأدوات 
اصطناعية مختلفة. ويهدف هذا املش������روع إلى تطوير وتصنيع 
أول������ى الوص������الت الدماغية-اآللّية القادرة عل������ى إعادة احلركة 
لكامل جسم املرضى الذين يعانون شلال شديدا ناشئا عن آفة 

رضية في احلبل الشوكي أو عن خلل عصبي تنكسي. 
ولتحقي������ق هذا اله������دف نق������وم حاليا بتصمي������م جهاز 
اصطناعي عصبي لتمكني املش������لولني من استخدام »وصلة 
دماغية-آلّي������ة« تتحكم في حركة »الهي������كل اخلارجي لكامل 
اجلس������د«، وهو إنس������الة يتم ارتداؤها لتمكني املرضى من 
التحك������م اإلرادي ف������ي أطرافهم العلوية والس������فلية، ويدعم 
أجسادهم ويحملها. ويقوم هذا اإلجناز الهندسي العصبي 
على مبادئ الفيزيولوجيا العصبية املنبثقة من جتاربنا التي 
أجريناه������ا على »الوصلة الدماغية-اآللّية« لدى النس������انيس 

الريصية والكثير من غيرها من احليوانات. 
في هذه التجارب تعلمت نسناسة ريصية اسمها »أورورا« 
كيف تنقل أفكارها عبر »الوصلة الدماغية-اآللّية« عن املوضع 
الذي يجب وضع مؤش������ر شاشة احلاسوب فيه، فغدت تتلك 

مهارة تارس������ها بصورة عادية وسلس������ة، كما لو كانت تقوم 
بأداء املهمة ذاتها بواسطة ذراع ألعاب احلاسوب »جويستيك«. 
ومن ثم قمنا بعدئذ بإجراء التجربة نفسها بنجاح على مرضى 
يعان������ون حاالت متفاقمة لداء باركنس������ون. بعد ذلك تعلم أحد 
النس������انيس في مختبري بجامعة ديوك كيف ينقل إش������ارات 
دماغه ملسافة تبلغ آالف األميال عبر اإلنترنت ويتحكم بفضلها 

في حركة ساق إنسالة في اليابان.
بدأنا اآلن نعمل في االجتاه املعاكس وأخذنا ننقل إشارات 
مباشرة إلى قشرة دماغ أحد النسانيس نخبره فيها أن هناك 
وليمة من كريات الطعام تنتظره في صندوق معنّي وليس في 
صندوق آخر. وسوف نس������عى في جتربة قادمة  إلى تكني 
نس������ناس من التواصل مع آخر ليخبره مب������كان الطعام. أما 
األجيال اجلديدة من األطراف الصنعية العصبية، فيجب أن 
تكون مصممة بطريقة تتيح لها التواصل مع العالم اخلارجي 
ف������ي االجتاهني أي من������ه وإليه، بحيث يك������ون على دماغ من 
يرت������دي طرفا صنعيا ويحمل قدم������ا آلّية أن يوجه هذه القدم 
نحو صعود درجة السلم التالية من جهة، وأن يتلقى إشعارا 
ارجتاعيا من جهة أخرى، يخبره أن طرفه الصنعي قد المس 
فعال سطحا صلبا قبل أن يرسل أمرا برفع قدمه األخرى. 

وباستخدام روابط الوارد والصادر مع العالم اخلارجي - 
املتاحة حاليا - فإننا نقف على عتبة مستقبل أعضاء اجلسم 
اآللية. وس������وف يتم دم������ج الوصالت الدماغي������ة مع األطراف 
اإلنس������الية األكثر تعقيدا التي يتم اختبارها حاليا. كما سيتم 
وصل األذرع والسيقان اإلنسالية مع جذع ُمصّنع بيولوجيا، 
ومفصلته������ا معا على نحو يش������به ما يحدث ف������ي لعبة الليگو. 
وعندئٍذ سوف يتمكن هذا الطقم اإلنسالي أو الهيكل اخلارجي 
الذي يكسو صاحب اجلس������م الذي ال يقوى على الوقوف من 
التواص������ل املس������تمر مع القش������رة الدماغي������ة بوصفها املركز 

الرئيسي إلصدار األوامر في الدماغ.
ال ميكن حتقيق هذه الرؤية vision املتعلقة بهيكل خارجي 
مزود بوصلة دماغية-آلية يس������تخدمه املعاقون من غير تقانات 
أكثر تقدما. سيتطلب ذلك جيال جديدا من األقطاب الكهربائية 
الدقيق������ة العالية الكثافة التي ميكن غرس������ها بش������كل آمن في 
الدماغ البش������ري لتعطينا تس������جيالت موثوق������ة طويلة األجل 
ومتزامنة للنشاط الكهربائي لعشرات اآلالف من العصبونات 
املتوزعة على عدة مواقع ف������ي الدماغ. ولكي تكون الوصالت 
الدماغية-اآللي������ة قابل������ة للتطبيق في املجال الطبي وَمْيس������ورة 
ْكِلَفة ، يجب أن تبقى هذه التسجيالت واسعة النطاق، لنشاط  التَّ
الدماغ الكهربائي مستقرة لعقد من الزمن على األقل، من دون 

أن تكون هناك حاجة إلى تدخل جراحي إلصالحها. 

الهيكل اخلارجي هو طقم اصطناعي ميّكن املعاقني من املشي، وقد يتم التحكم 
فيه يوما ما بواسطة موجات الدماغ.
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 neurochips كما س������وف يتم زرع الشـــيپات العصبيـــة
املصممة حس������ب الطلب بصورة دائمة كي نتمكن من تكييف 
ومعاجلة النماذج الكهربائية للدماغ وحتويلها إلى إش������ارات 
ق������ادرة على التحكم في الهي������كل اخلارجي. وللحد من خطر 
العدوى أو إحلاق األذى بقش������رة الدماغ سيكون علينا تزويد 
هذه الش������يپات العصبية بتقانات السلكية متعددة القنوات ال 
حتتاج إلى طاقة كهربية كبيرة تس������تطيع نقل املعلومات التي 
مت جتميعه������ا من آالف اخلالي������ا الدماغية إلى وحدة معاجلة 
محمولة بحجم الهاتف اخللوي احلديث. وس������وف تكون هذه 
الوحدة مس������ؤولة ع������ن القيام بنمذجة حوس������بية آلليات عمل 
الدم������اغ الداخلية ومصمم������ة على نحو يتي������ح التوصل إلى 
أفضل النتائج في عملية االس������تخالص الفوري إلش������ارات 

الدماغ الكهربائية املسؤولة عن ابتدار احلركة. 
س������وف تكون جتمعات العصبون������ات املوزعة على مناطق 
عدة في الدم������اغ هي املكان الذي تؤخذ من������ه عينات لتغذية 
الوصالت الدماغية-اآللية. حيث يتم اس������تخالص إش������ارات 
رقمية من اإلش������ارات الكهربائية اخلام الصادرة عن اجلزء 
الضاب������ط للحركة في الدماغ وقيام هذه اإلش������ارات الرقمية 
كة في  مفاصل  بإرس������ال أمرها باحلركة إلى األج������زاء احمُلرِّ
الهيكل اإلنسالي اخلارجي. وسوف تتآثر اإلشارات العصبية 
مع الهيكل اإلنس������الي، فتتم محاكاة وظائف احلبل الشوكي 
البش������ري. بفضل تلك األوامر ويتمك������ن املريض من التحرك 
بخط������ى متتالية والتحكم بس������رعة هذه اخلط������ى، فيبطئها أو 
يس������ّرعها وقتما يشاء ويكون قادرا على االنحناء  أو صعود 
درجات الس������لم. وميضي الدماغ واآلل������ة - بصورة عامة - 
في متابعة حوارهما االنس������يابي عبر اإلرسال واالستقبال. 
وسوف تستحدث هذه التقنيات تفاعال تبادليا متواصال بني 

 .robotic reflexes إشارات الدماغ واملنعكسات اإلنسالية
إضافة إلى ما س������بق، فإنني أستطيع أن أتصور حاّسات 
sensors للضغط والش������د يجري توزيعها عل������ى امتداد الهيكل 

اخلارجي، وتكون قادرة على توليد تيار متواصل من إش������ارات 
التغذي������ة االرجتاعي������ة اخلاصة باللم������س االصطناعي واحلس 
العميق )اإلحس������اس بوضعية الطقم الصنعي اإلنسالي( بغية 
حتديث املعلومات في دماغ املريض. كذلك قد تنّشط اإلشارات 
البصرية القنوات األيونية احلساس������ة للضوء املوظفة مباشرة 
في القش������رة الدماغية للمريض. وبناًء على جتاربنا الس������ابقة 
التي أجريناها على النس������انيس في مجال الوصالت الدماغية-
اآللي������ة، فإنني أتوقع أن دماغ املريض س������وف يكون قادرا بعد 
عدة أسابيع على التآثر، والتعامل مع الهيكل اخلارجي بكامله 
عل������ى أنه امتداد حقيقي لصورة جس������م املريض. وحينئٍذ يغدو 

املريض قادرا على استخدام الهيكل اخلارجي املسّير بالوصلة 
الدماغية-اآللية للتحرك في محيطه بحرية واستقاللية. 

آفاق التطبيقات العصبية)�(
ماذا ميكن أن يحدث خالل بضعة عقود إذا أضحينا ضليعني 
في مجال التقانات التي ُتّكن البش������ر من اس������تخدام نشاط 
أدمغتهم الكهربائي للتآثر مع جميع أنواع أجهزة احلاسوب؟ 
بدءا من احلواسيب الشخصية الصغيرة احملمولة - أو رمبا 
املزروعة داخل أجسادنا - التي نصطحبها للتحكم من بعد في 
الشبكات املنتشرة حولنا خلدمة لتآثراتنا االجتماعية الرقمية، 
فإن حياتنا اليومية، واحلال كذلك، سوف تتخذ مظهرا مختلفا 
عما هي عليه اليوم، وجتعلنا نحس بها على نحو مغاير تاما 

ملا نشعر به حاليا. 
إن تآث������ر األفراد املبتدئني مع نظام تش������غيل احلاس������وب 
الش������خصي وبرمجياته س������وف يصبح على األرجح مغامرة 
كب������رى عندما نبدأ باس������تخدام نش������اط أدمغتنا لإلمس������اك 
بأش������ياء افتراضية وإطالق برام������ج وكتابة املالحظات، وفي 
املقام األول للتواصل بحرية مع أعضاء آخرين في ش������بكتنا 
املُفضلة من ش������بكات األدمغة بوصفها نس������خة ُمحسنة عن 
شبكات التواصل االجتماعية على اإلنترنت. وجتدر اإلشارة 
إلى أن اهتمام شركات إنتل وگوگل ومايكروسوفت بالوصلة 
الدماغية-اآللية وتأسيس أقسام خاصة تؤكد على واقعية هذه 
الفكرة. إن العقبة األساسية هي تطوير طريقة ألخذ عينة من 
النش������اط الدماغي ال حتتاج إلى تدخل جراحي وهذا هو ما 
نحن بحاجة إليه بالتحديد لتحويل هذه الوصالت الدماغية-
اآللية إلى أمر واقع. وأنا متأكد شخصيا من أننا سوف جند 

حال لهذه املشكلة في السنوات العشرين القادمة.
حينه������ا يصبح م������ا كان يبدو خارج ح������دود اخليال أمرا 
روتينيا، وذلك عندما يأخذ عدد األشخاص املرتبطني مبختلف 
بيئ������ات التحكم من بعد في التزايد بصورة ملحوظة من خالل  
اآلڤاتارات واألدوات االصطناعية املُس������يَّرة باألفكار وحدها. 
وسعيا وراء طموحاتنا اجلامحة في اكتشاف املجهول سوف 
يتوس������ع مدى الفعل البش������ري ليصل إلى أعم������اق احمليطات 
وتخوم الس������وپرنوڤا ب������ل حتى إلى األث������الم الصغرى داخل 
خاليا أجس������ادنا. وفي هذا س������ياق، أتنبأ بأن أدمغتنا سوف 
تكمل في آخر األمر رحلتها امللحمية التي بدأتها في أجسادنا 
األرضية البالية وس������كنتها ملاليني السنني، بحيث تغدو - من 
خالل استخدام وصالت ثنائية االجتاه تدار بواسطة التفكير 
وح������ده - ق������ادرة على تش������غيل أدوات نانويـــة nanotools ال 
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ُيحصى عددها ستكون مبثابة عيوننا وآذاننا وأيدينا اجلديدة 
في العوالم الدقيقة املتعددة التي صنعتها الطبيعة. 

أما على مس������توى األمور الكب������رى فأعتقد أنه من احملتمل 
أن نتمك������ن من القيام بعمليات تقوم على تقنية التحكم من بعد 
لتش������غيل مبعوثني دبلوماسيني وس������فراء وإنساالت ومركبات 
فضائية بأشكال وأحجام مختلفة الكتشاف الكواكب والنجوم 
األخ������رى في زوايا الكون البعيدة نيابة عنا، حيث يكون هؤالء 
ال������وكالء قادرين على وضع ه������ذه البالد الغريبة واملش������اهد 

اخلالبة في متناول أناملنا العقلية. 
إن كل خط������وة تخطوها البش������رية إلى األمام في مس������يرتها 
االستكش������افية، تعني مواصلة عملية االستيعاب الذهني لألدوات 
التي ابتكرها أفراد س������اللتها أثناء ه������ذه الرحالت العقلية، وهي 
أدوات تثل استطاالت لذواتنا حتدد رؤيتنا للعالم وتشكل وسيلة 
للتآثر معه. هذه الرؤية وتلك الوسيلة تتجاوزان حدود كل ما نقدر 
على تخيله اليوم. إن هذه الفكرة تثير في نفس������ي ش������عورا هائال 
من االبتهاج والرعب في اآلن ذاته، وهو ش������عور يشبه العواطف 
اجلياش������ة التي ميكن أن يكون قد أح������س بها بحار برتغالي قبل 
خمس������مئة عام عندما وجد نفس������ه - بعد رحل������ة طويلة محفوفة 
باملخاطر - يحّدق بالشواطئ الرملية البراقة في العالم اجلديد. 

ه������ل ميكن أن يقودنا التحرير التام للدماغ إلى طمس أو 
رمبا إزالة احلدود املادية احلصينة التي حتدد ماهية الفرد 
البش������ري؟ هل ميكننا يوما ما في املستقبل البعيد أن نختبر 
ما يعنيه أن نكون جزءا من ش������بكة واعية من األدمغة؛ شبكة 
أدمغة حقيقية تفكر بطريقة جماعية؟ وبافتراض أن ش������بكة 
األدمغة ه������ذه أصبحت أمرا واقعا، فهل س������يتمكن األفراد 
املش������اركون فيها ليس فقط من التواصل فيما بينهم بطريقة 
تبادلية عبر التفكير وحده، بل أيضا من اإلحساس مبا يشعر 
به ويدركه نظراؤه������م، باعتبار أن الطرفني ملتحمان بصورة 
انس������يابية بهذا اخلليط الواقعي للعقول؟ لعل نزرا يس������يرا 
من البش������ر فقط سيختار اخلوض في هذه البحار املجهولة، 
ولكننا ال نعرف قطعا كيف س������تكون عليه استجابة األجيال 
القادم������ة إذا ما أتيحت لها فرصة اختبار هذه التجربة التي 

هي »ُمجّفِلة للعقول«. 
إذا ما تقبلنا أن جميع تلك الس������يناريوهات املدهشة ميكن 
أن تتحقق بالفعل ثم س������ّلمنا بحصول إجماع على قبول هذا 
اخلليط اجلمعي للعقول مبثابة وسيلة أخالقية تعتمدها أجيال 
املستقبل لنظم عالقاتها التبادلية وحتديد مشتركها اإلنساني، 
فهل ميكن أن يس������تفيق أولئك األحفاد يوم������ا ما ليدركوا بال 
عناء أنهم قد ابتكروا - معا وبصورة س������لمية - نوعا بش������ريا 
جدي������دا؟ ليس صعب������ا علينا أن نتخيل أن ذريتنا قد حتش������د 

مهاراتها وتقاناتها والقيم األخالقية الالزمة لتأس������يس شبكة 
أدمغة وظيفية حقيقية؛ كوسيط ميكن لباليني الكائنات البشرية 
من خالله أن تقوم بالتراضي بإقامة عالقات تواصلية مباشرة 

عابرة مع إخوتهم في اإلنسانية من خالل التفكير وحده. 
في الوقت احلاضر، الميك������ن لي وال لغيري، وضع تصور 
عن الش������كل الذي س������يتخذه هذا الصرح الهائ������ل من الوعي 
اجلمعي وال تخيل املش������اعر التي س������وف يثيرها هذا الوعي. 
وق������د يقودنا هذا األمر - من غي������ر أن نتوقع ذلك - إلى جتربة 
إدراكية إنس������انية استثنائية عندما نكتشف أن أّيا منا ال يحيا 
مبفرده، وأن أفكارنا األكثر حميمية، وخبراتنا، وقلقنا وعواطفنا 
ورغباتنا - وهي األمور البدائية التي جتعل منا بشرا - ميكن 

أن يشاركنا فيها باليني من إخوتنا وأخواتنا.  
ال يتطل������ب األمر س������وى وثبة خيال صغي������رة كي ندرك أن 
ذريتنا - في ظل ما مت اكتس������ابه مؤخرا من حكمة - قد تقرر 
مج������ددا أن تعبر نقطة الالعودة في التاريخ امللحمي جلنس������نا 
البش������ري وأن تناض������ل لتوثيق غنى اإلرث البش������ري وتنوعه، 
لصال������ح األجيال القادمة، وملن س������يخلفنا في هذا الكون. مثل 
هذا اإلرث البش������ري كنز ال يقدر بثمن ال ميكن جتميعه إال من 
خالل - كما أعتقد – احلفاظ على كل ما ال ميكن االس������تغناء 
عن������ه؛ انطالقا م������ن الرواية الذاتية لكل ف������رد ولقصة حياة كل 
ش������خص وذلك عبر تخزين ذكرياتنا تخزينا رقميا. هذا الفعل 
س������يقوم بحماية القصة الفريدة لوجودنا الزائل، فتلك القصة 
التي يتم تخزينها في عقل كل واحد مّنا بصورة مؤقتة يطويها 
النس������يان وال ميكن اس������ترجاعها بعد انتهاء حياتنا في هفوة 

مسرفة من نوادر الطبيعة. 
يحدون������ي األمل قبل أن تنتهي حياتي املهنية بأن يس������اعد 
الس������عي نحو األحالم الكبيرة عل������ى حتقيق هذه الرؤية، وهي 
رؤيا يرتسم مسارها على شكل طريق ميتد من التحكم احلالي 
للدماغ في احلواسيب إلى الهياكل اخلارجية ورمبا الرسائل 
النصي������ة العصبية في آخر األمر. وس������وف تكون حقا تذييال 
ممتع������ا لوقتي ال������ذي قضيته في خنادق العل������م إذا ما تكنت 
أخيرا من الرد على زميل مراجع كثير التش������كي من أن أبذر 
في قش������رة دماغه السمعية ذلك النوع من الردود التي ما زلت 

لعقود أنوي توصيلها.                                         <

Scientific American, February 2011
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مع ذلك، يس������تطيع املهندسون االس������تعداد فقط للحوادث 
الت������ي ميكنهم التنب������ؤ بها. واملختصون في عل������وم الزالزل ما 
زالوا يكتشفون مخاطر زالزل جديدة. فمنذ عقود قليلة مضت 
كانت إمكانية أن تضرب هزة أرضية أو تسونامي شمال غرب 
َد العلماُء  احملي������ط الهادي أمرا بعيد االحتمال. وفيما بعد، حدَّ
انقراض شجر األرز األحمر هناك بعام 1700، مقترحني حدوث 
زالزل في تلك السنة. ومن ثم اكتشفوا سجالت لتسونامي في 
اليابان تؤكد ذل������ك. وعندما عادوا بالزمن إل������ى الوراء، حدد 
اجليولوجي������ون أن هزة أرضية قوتها 9.0 )مبقياس ريختر( قد 
ضربت منطقة تتد تقريبا من شمال جزيرة ڤانكوڤر )بكندا( 
إلى شمال كاليفورنيا. وغّير هذا الفهم - وإلى األبد - ُأُسَس 
تصميم املباني املقامة في املنطقة. وقد سبق ذلك بناء محطتني 
نوويت������ني ف������ي املنطقة ف������ي كل من والية ُأريگون وفي ش������مال 
كاليفورني������ا. ومن حس������ن احلظ أن كال م������ن احملطتني قد مت 

تفكيكهما الحقا بعد إيقافهما عن العمل. 
إن الزالزل قليلة احلدوث على الش������اطئ الشرقي للواليات 
املتحدة، لدرجة أن أبح������اث الزالزل هناك بدت غير ملحة إلى 
 Indian Point ح������دٍّ كبير. ومع ذلك، فإن مفاعل الســـن الهندي
الواقع شمال مدينة نيويورك، يبعد مسافة 50 ميال عن منطقة 
يعي������ش فيها نحو 6% من س������كان الواليات املتح������دة، بكثافة 
سكانية أكبر من أي منطقة مفاعل أخرى في البالد. وال يتفق 
علماء ال������زالزل على حتديد أي من الفوالق في املنطقة يحتمل 
أن ُيح������دث هزة أرضية، وال على كيفية التعامل معها، وفق ما 
يقوله عالم الزالزل <E .J. إيبل> ]من كلية بوس������طن[. فقد دّلت 
إحدى الدراس������ات التي أجريت ع������ام 2008 على أن عددا من 
الفوال������ق احمللية الصغيرة - الت������ي يعتقد أنها ظلت خامدة - 

ميكن في الواقع أن تسهم في هزة كبيرة.
 new لق������د َبّينْت فوكوش������يما احلاج������ة إلى منـــوذج جديد
paradigm، هذا ما قاله <N. مش������كاتي> ]أس������تاذ الهندسة في 

جامعة جن������وب كاليفورنيا واخلبير في تأثي������رات الزالزل في 
احملطات النووية[. ويضيف قائال: » إن األساس في تصميمنا 
يقوم على احتماالت مستحيلة، ولكن ال يجيد املهندسون وضع 
تصمي������م يالئم حادثة ن������ادرة لم تقع حتى اآلن«. ويس������تحيل 
مع مثل هذه الش������كوك معرفة إن كان التصميم على أس������اس 

مضاعفة هامِش اخلطأ كافيا.
ومن ناحية أخرى، يقول <M. كوراديني> ]العضو في جلنة 
ضمانات املفاعالت االستشارية في الهيئة[ إنه ال يوجد مبنى 
صنعه اإلنسان يقي من الزالزل بنسبة 100 في املئة. ويضيف: 
»إن الس������ؤال هو ما التصميم ال������ذي ترغبه وألي غرض، وهل 

املجتمع يفهم ذلك ويقبل بعامل األمان املستخدم؟«

ُت������رى، ما هي درجة األمان كي يكون التصميم آمنا مبا 
يكفي؟ وعندما يكون السؤال بشأن الطاقة النووية يجب أن 
يك������ون اجلواب حصيفا ويأخذ باحلس������بان البدائل ونوعية 
املخاطر الت������ي ميكن التعايش معها. فالفحم احلجري ُينتج 
نصف حاجة الواليات املتحدة من الكهرباء، وتسهم محطاته 
في نحو 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البالد، 
بحس������ِب ما تقوله وزارة الطاقة ف������ي الواليات املتحدة. في 
املقاب������ل ُتنتج الطاقة النووية نح������و 20% من كهرباء البالد، 
بينما ال تس������هم ش������يئا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
ووفق دراس������ة مّولها فريـــق االهتمـــام بالهـــواء النظيف 
Clean Air Task Force ع������ام  2000 فإن التلوث من محطتني 

فقط حترقان الفحم في الش������مال الش������رقي م������ن البالد قد 
ارتب������ط بحدوث عش������رات اآلالف من نوب������ات الربو ومئات 
اآلالف من اإلصاب������ات العارضة بأم������راض اجلزء العلوي 
من جهاز التنفس وس������بعني حادثة وفاة س������نويا. أما الغاز 
الطبيعي فيحترق بنظافة أعلى، إال أن الشواهد تتعاظم على 
أن بعض طرق اس������تخراجه ُتسبُِّب - بحد ذاتها - مخاطر 

على صحة اإلنسان والبيئة. 
م������ا زال من املمكن أن تغير الش������كوك التي خّلفها حادُث 
اليابان مس������ار اخلطط املرس������ومِة لبعِض املفاعالت اجلديدة. 
إال أن االلتزاَم مبواجهة ارتفاع احلرارة العاملي وحاجتنا إلى 
الطاقة يشيران إلى تواصل جهود إحياء الطاقة النووية. وفي 
الش������هر 2010/2 صادق وزير الطاقة األمريكي <S. شو> على 
املفاع������ل AP1000، بعد أن أعلن الرئي������س <أوباما> عن رصد 
8.3 مليار دوالر على شكِل قروض مشروطة بضمانات. وقال 

<شو>: »سيساعد مشروع ڤوگتل Vogtle )في والية جورجيا( 

أمريكا على اس������تعادة الريادة في التقانة النووية«. وس������يدعم 
س������جل األداء اجليد الس������تعمال الطاقة النووي������ة على ُحجج 
املدافعني عنها. فعلى الرغم من القلق الذي يسّبَبُه حادث ثري 
ماي������ل آيالند إال أنه لم يتس������بب في حادث������ة وفاة واحدة. وإن 
سجالت األداء - بطبيعة احلال – ال تعكس أحداثا لم تقع قطُّ 

حتى اآلن، ولكن ذلك ال يلغي إمكانية حدوثها مستقبال.    <

Scientific American, June 2011
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األعداد األغرب في نظرية األوتار)�(
نظام أعداد جرى جتاهله طويال وقد ابتكر في القرن التاسع عشر،
يوفر أبسط شرح لتبيان ِلَم ميكن أن يكون كوننا ذا عشرة أبعاد.

<C .J. بييز> - <J. هويرتا>

في طفولتنا درْس������نا جميعا موضوع 
األع������داد. وبدأنا بالع������ّد متبوعا بعمليات 
اجلمع والطرح والضرب والقسمة. ولكن 
الرياضياتيني يعلم������ون أن نظام األعداد 
الذي تعلمناه في املدرسة ما هو إال واحد 
من بني نظم كثيرة. فهناك نظم أخرى من 
األعداد املهمة لفهم الهندس������ة والفيزياء. 
وم������ن بني أغ������رب البدائل ذلك املس������مى 
امِلْثَمانيـــات octonions. كانت امِلْثَمانيات 
ق������د ُأهملت إهماال كبيرا منذ اكتش������افها 
ع������ام 1843، غي������ر أن نظريـــة األوتـــار)1( 
string theory رّجحت إبان العقود القليلة 

املاضية أن املثمانيات ذات أهمية مدهشة. 
وحقا، إذا كانت نظرية األوتار تثل الكون 
تثيال صحيحا، فإن املثمانيات قد تفّسر 

ِلَم ميتلك الكون عدد األبعاد التي لديه.

التخّيلي صنع احلقيقي)��(
لم تك������ن املثماني������ات أول موضوع 
في الرياضيات البحتة ُيستخَدم الحقا 
لتحس������ني فهمن������ا للكون. كم������ا لم تكن 

البديل األول لنظ������ام أعداد أثِبت الحقا 
بأن له استخدامات عملية. وحتى ندرك 
السبب، ينبغي أوال أن ننظر إلى أبسط 
نظ������م األع������داد - نظام األع������داد الذي 
تعلمناه في املدرس������ة - التي يس������ميها 
 real الرياضياتيون األعـــداد احلقيقية
numbers. فمجموع������ة جمي������ع األعداد 

احلقيقية تش������كل خطـــا line، ومن ثّم 
نق������ول إن مجموعة األع������داد احلقيقية 
وحيدة البع������د. كما ميكنن������ا قلب هذه 
الفك������رة على عِقِبه������ا، فنقول: إن اخلط 
وحي������د البع������د ألن حتديد نقط������ة عليه 

يتطلب عددا حقيقيا واحدا. 
قبل الق������رن اخلامس عش������ر كانت 
األع������داُد احلقيقية الوحيدَة الس������ائدة. 
وفي إبان النهض������ة حاول رياضياتيون 
طموح������ون ح������ّل املزيد م������ن املعادالت 
املعقدة الش������كل، بل تنافسوا لرؤية من 
س������يتمكن من حّل مسائل أكثر تعقيدا. 
وهك������ذا ُأدخل اجل������ذر التربيع������ي ل� 1- 
كنوع من أنواع األس������لحة الس������رية من 

واملقامر  والفيزيائي  الرياضيات������ي  ِقَبل 
واملنّجم <C. كاردانو>. وفي الوقت الذي 
كان يعارضه آخرون مضى <كاردانو> 
يس������تخدم بجرأة هذا العدد اللغز كجزء 
من حسابات طويلة تفضي األجوبة عنها 
عادة إلى أعداد حقيقية. ولم يكن يدري 
مل������اذا كانت هذه احليلة بتل������ك الفعالية، 
وكان كل م������ا يعلمه ه������و أنها تؤدي إلى 
أجوبة صحيحة. وقد نش������ر أفكاره عام 
1545، وهكذا ُفتح باب جدل دام طويال: 

هل اجل������ذر التربيعي ل� 1- موجود فعال، 
أو إن������ه مج������رد حيلة؟ فبع������د نحو 100 
س������نة أصدر املفكر الكبير <R. ديكارت> 
حكم������ه، حي������ث أطلق على ه������ذا اجلذر 
 imaginary االس������م االزدرائي تخّيلـــي

 .i �الذي نرمز إليه اليوم ب
THE STRANGEST NUMBERS IN STRING THEORY )�(

THE IMAGINARY MADE REAL )��(
)1( انظ������ر: »الكون الذكي«،            ، العددان 8/7 )2007(، 
ص 74: كتاب������ان جديدان يق������والن إن الوقت قد حان 
إلس������قاط نظرية األوتار. وانظر به������ذا الصدد أيضا 
»نظرية كل ش������يء الالمدركة«، العددان 2/1 )2011(، 

ص 36.

باختصار
لقد اعتاد معظمنا على اس������تخدام األعداد »احلقيقية«، لكن هناك أمناطا 
أخ������رى من األعداد، ومن بينها، بل أش������هرها املس������ماة أع������داد عقدية التي 

تتضمن اجلذر التربيعي ل� )1-(.
ميكننا أيضا إنشاء نظم أعداد متعددة األبعاد. غير أننا ال نستطيع بهذه 
النظم تعريف العمليات األربع األساسية: اجلمع والطرح والضرب والقسمة  

إال في بضع حاالت خاصة. 

ومن بني تلك احلاالت توجد امِلثمانيات octonions، وهي نظام أعداد ثماني 
األبع������اد. لقد ابتكره الرياضياتيون نح������و عام 1840، ووجد بضعة تطبيقات، 

لكنه حظي باهتمام أكثر بعد مضي نحو 150 عاما.
ويتوقع الرياضياتيون اليوم بأن امِلثمانيات ميكن أن تساعدنا على إدراك 
أبح������اث متقدمة ف������ي فيزيـــاء اجلســـيمات particle physics، في حقول مثل: 

.string theory ونظرية األوتار supersymmetry التناظر الفائق
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ومع ذلك، سار الرياضياتيون على 
خطى <كاردان������و> وانطلقوا في العمل 
 – complex numbers باألعداد الُعقدية
وهي أع�داد من الش������كل a + bi، ح�يث 
a و b ع������ددان حقيقي������ان ع�اديان. وفي 
ح�وال������ي 1806 ق�ام <R-J. أرگند> بتعميم 
الفكرة القائلة إن األعداد العقدية تصف 
النق������اط عل������ى املس������توي. كيف يصف 
العدد a + bi نقطة من املس������توي؟ هذا 
أمر بس������يط: فالعدد a يدلنا على مدى 
ُبعد النقطة من جهة اليسار أو اليمني، 
في حني يدلنا b على بعدها نحو األعلى 

أو األسفل. 
وبه������ذه الطريقة، ميك������ن أن نرى أي 
ع������دد عقدي كنقطة في املس������توي، لكن 
<أرگن������د> تقدم خطوة إل������ى األمام. لقد 
أوضح كيف ينبغي النظر إلى العمليات 
الت������ي نقوم بها عند اس������تخدام األعداد 
العقدي������ة - عملي������ات: اجلم������ع، الطرح، 

الضرب والقس������مة - كعمليات هندسية 
في املس������توي ]انظر اإلطار السفلي في 

الصفحة 29[.
ولكي منّهد إلدراك كيف ميكن رؤية 
تلك العمليات كعمليات هندس������ية، دعنا 
نفكر ف������ي األعداد احلقيقي������ة. إن جمع 
أو ط������رح أي عدد حقيق������ي يزيح اخلط 
احلقيق������ي نحو اليمني أو اليس������ار. أما 
الضرب في أي عدد موجب أو القس������مة 
عليه فهو ميدد أو يقلص اخلط احلقيقي. 
وعلى سبيل املثال، فالضرب في 2 ميدد 
هذا اخل������ط بعامل 2، ف������ي حني تقلص 
القس������مة على 2 اخلط، بتقليص املسافة 
بني جميع النقاط مرتني عما كانت عليه. 

أما الضرب في 1- فيقلب اخلط. 
ويطب������ق اإلجراء نفس������ه ف������ي حالة 
األع�داد العقدية بع������د مجرد حتويرات 
 a + bi إضافية. فجمع أي ع������دد عقدي
مع نقطة في املس������توي يزيح هذه النقطة 

مْيَنًة )أو يْسَرًة( مبقدار a، وإلى األعلى 
)أو األسفل( مبقدار b. أما الضرب في 
ع������دد عقدي فهو مي������دد أو يقلص، وفي 
آن واحد يدير املستوي العقدي. وبصفة 
خاص������ة، يدير الضرب في i املس������توي 
 i ربع دورة. وهك������ذا، إذا ضربنا 1 في
مرتني، فإننا ندير املستوي نصف دورة 
كامل������ة من نقط������ة االنطالق إل������ى نقطة 
الوص������ول 1–. والقس������مة ه������ي العملية 
العكس������ية للضرب، فلكي نقس������م يكفي 
التقليص ب������دل التمديد، أو بالعكس، ثم 

ُيْجَرى دوران في االجتاه املعاكس.
فتقريبا، جميع ما ميكن َعمله باألعداد 
احلقيقية ميكن عمل������ه باألعداد العقدية. 
وبالفعل، فمعظم األمور تس������ير بش������كل 
أفض������ل - وكان <كاردانو> يعلم ذلك - 
ألننا نس������تطيع حّل املزيد من املعادالت 
باس������تخدام األعداد العقدية مقارنة مبا 
تس������مح به األعداد احلقيقي������ة. ولكن إذا 

John C. Baez
<باييـــز> فيزيائـــي رياضياتـــي يعمل حاليـــا في مركز 
ســـينگاپور للتقانـــات الكموميـــة. وكان قـــد بحـــث في 

مسائل الفيزياء األساسية.

John Huerta
<هويرتا> يستكمل أطروحته للدكتوراه في الرياضيات 
بجامعة كاليفورنيا حول بحثه أســـس التناظر الفائق 

.supersymmetry

املؤلفان
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كان نظام األع������داد الثنائي األبعاد يتيح 
للمستخدم قدرة حسابية إضافية، فماذا 
عن نظم أعداد أبعادها أكثر؟ ولألسف، 
فق������د تب������نّي أن تعميما بس������يطا من هذا 
القبي������ل أمر مس������تحيل. فبعد عدة عقود 
اكتش������ف عالم رياضيات إيرلندي س������ّر 
نظم األعداد الكثيرة األبعاد. واآلن فقط، 
وبعد مضي قرنني من الزمن، بدأنا ندرك 
القوة التي ميكن أن تتلكها تلك النظم.

خيمياء َهِملتون)�(
في عام 1835، اكتش������ف الرياضياتي 
والفيزيائ������ي <R .W. هملت������ون>، وعمره 30 
س������نة، كيف ميك������ن التعامل م������ع األعداد 
العقدي������ة كأزواج pairs أو ثنائي������ات أعداد 
حقيقية. وقد درج الرياضياتيون على كتابة 
األعداد العقدية على الش������كل a + bi الذي 
عّممه <أرگند>، لكن <هملتون> أش������ار إلى 
أننا مخّيرون في اعتبار العدد a + bi مجرد 
طريقة خاصة يكتب بها عددان حقيقيان - 

.(a, b) مثال
وقد يّس������ر هذا الرم������ز كثيرا جمع 
وط������رح األعداد العقدي������ة - يكفي جمع 
أو طرح األع������داد احلقيقية املتقابلة في 
الزوج. وكان <هملت������ون> قد أتى أيضا 
بقواعد إضافية تس������مح بضرب وقسمة 
األع������داد العقدي������ة بش������كل حتافظ فيه 
على املعنى الهندســـي)1( اجلميل الذي 

اكتشفه <أرگند>.
وبعد أن ابتكر <هملتون> هذا النظام 
اجلبري لألع������داد العقدية الذي يتحلى 
مبعنى هندسي، حاول خالل عدة سنوات 
ابتكار جبر)2( أوسع خاص بالثالثيات 
triplet ق������د ي������ؤدي دورا مماث������ال ف������ي 

الهندس������ة الثالثية األبعاد، وهو مجهود 
لطاملا خّيب آماله. فقد كتب مرة إلى ابنه 
قائال: »كل صباح... عند نزولي لتناول 
الفطور اعت������اد أخوك الصغير )آنذاك(، 
وأنت أيضا، طرح هذا السؤال: »حسنا، 
يا أبِت، هل ميكن أن تضرب الثالثيات؟« 

وكنت دائما مرغما على اإلجابة ورأسي 
يتأرج������ح حزنا: كال، بل أس������تطيع فقط 
جمعها وطرحه������ا.« مع أنه لم يكن يعلم 
آنذاك أن الهدف الذي رسمه لنفسه أمر 

مستحيل رياضياتيا.
كان <هملتون> يبحث عن نظام أعداد 
ثالث������ي األبعاد ميكنه فيه اجلمع والطرح 
والض������رب والقس������مة. وكانت القس������مة 
أصعب العملي������ات: فنظام األعداد الذي 
ميكن أن نقس������م فيه يدعى جبر قســـمة 
انتظار  ينبغ������ي  division algebra. وكان 

عام 1958 ليبرهن ثالثة رياضياتيني على 
نتيجة مذهلة كانت متوقعة منذ عقود: ال 
بد أن يكون كل جبر قسمة ذا بعد واحد 
)وهو بالضب������ط األعداد احلقيقية( أو ذا 

بعدين )وهو األعداد العقدية( أو ذا أربعة 
أو ثمانية أبعاد. وكان على <هملتون> أن 

يغّير قواعد اللعبة ليحقق مبتغاه.
لق������د قّدر <هملتون> بنفس������ه حال في 
1843/12/16. فقد كان يسير برفقة زوجته 

على ضفاف القن������اة امللكية متوجها إلى 
دبلن حلضور اجتماع تنظمه األكادميية 
امللكية اإليرلندية حني خطرت بباله فكرة 
نّي������رة: رمب������ا ال يكون ممكنا ف������ي ثالثة 
أبعاد وص������ف الدوران������ات والتم��ديدات 
والتقلص������ات بثالث������ة أع������داد ال غي������ر. 
فق������د كان بحاجة إلى ع������دد رابع مولدا 
بذلك مجموع������ة رباعية األبعاد س������ّميت 
ِمْربــاعــيـات quaternions ت�أخ��ذ الش�ك�ل 
a + bi + cj + dk، حيث األعداد k, j, i هي 

ثالثة جذور تربيعية مختلفة ل� 1-.
وقد كتب <هملتون> بعد ذلك: »شعرت 
عندئذ وفي ذلك املكان بأن الدارة العصبية 
للتفكير قد انغلقت، وأن الش������رارات التي 

تنبعث منها كانت تلك املعادالت األساسية 
بني k, j, i؛ تاما كما استخدمُتها منذ ذلك 
احلني.« وفي أداء متمّيز ذي طابع تخريبي 
رياضياتي َنَحت هذه املعادالت على حجر 
عن������د جس������ر بروگه������ام Brougham. ومع 
أن هذه املع������ادالت قد ُدفن������ت اآلن حتت 
جدرانيـــات graffiti فق������د نصب������ت هناك 

لوحة تخليدا لالكتشاف. 
ق������د يبدو غريبا أن نكون بحاجة إلى 
نقاط في فض������اء رباعي األبعاد لوصف 
تغيرات تتم في فضاء ثنائي األبعاد، لكن 
هذا صحيح. فثالثة من األعداد تأتي من 
وصف الدوران، والت������ي ميكن إدراكها 
بيس������ر إن تصورنا أننا نح������اول قيادة 
طائرة. فحتى نوجه الطائرة نحتاج إلى 

مراقبة االنطـــالق the pitch، أو الزاوية 
م������ع اخلط األفقي. كما ق������د نحتاج إلى 
بالدوران  املفاجئ������ة،  تصويب احلركات 
يس������ارا أو ميينا، كما تفعل الس������يارة. 
وأخي������را، قد نحتاج إلى ضبط الدوران: 
زاوية جناحي الطائرة. أما العدد الرابع 
الذي نحن بحاجة إليه فيستخدم لوصف 

التمديد أو التقليص. 
وقد أمضى <هملت������ون> بقية حياته 
مش������دوها باملرباعيات ووجد لها العديد 
من التطبيقات. أم������ا اليوم فقد ُعّوضت 
املرباعي������ات في تلك التطبيقات بأبس������ط 
 ،vectors أبناء عمومتها: وهي املتجهات
الت������ي ميك������ن اعتباره������ا مرباعيات من 
الش������كل اخلاص ai + bj + ck )إن العدد 
األول ه������و صف������ر بالضب������ط(. وال تزال 

HAMILTON’S ALCHEMY )�(
geometric meaning )1(

algebra )2(

إذا كانـــت نظرية األوتار صحيحة فإن املثمانيات تزودنا 
بالسبب العميق ملاذا يجب أن يكون للكون 10 أبعاد.
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املرباعيات حتافظ عل������ى مكانتها: فهي 
تزودن������ا بطريقة فعال������ة لتمثيل دورانات 
ثالثية األبعاد في احلاسوب وتظهر في 
جميع األماك������ن حيثما هناك حاجة إلى 
ذل������ك، من نظام التحكم في وضع مركبة 
فضائية إلى محرك رسوم لعبة ڤيديو. 

 تخّيليات ال حدود لها)�(
وعلى الرغم من هذه التطبيقات فقد 
نتس������اءل عما ميّثل، بالضبط، j و k إذا 
سبق أن عّرفنا اجلذر التربيعي ل�1- بأنه 
يس������اوي i. وهل هذه اجلذور التربيعية 
ل�1- موج������ودة حًق������ا؟ وه������ل مبقدورن�ا 
مواصلة ابتكار جذور تربيعية ل� 1- كما 

يطيب لنا؟ 
كانت هذه األسئلة قد ُطرحت من قبل 
احملامي <J. گريڤس> ]صديق هملتون في 
املرحلة اجلامعية األولى[ وكانت أهميتها 
ذات طابع فضولي في اجلبر، مما جعل 
<هملتون> يفكر في األعداد العقدية وفي 

الثالثيات قبل غيرها. وفي اليوم التالي 
مباش������رة جلولت������ه التاريخية في خريف 
عام 1843، بعث <هملتون> رس������الة إلى 
<گريڤ������س> يص������ف فيها إبداع������ه. وقد 

أجابه <گريڤس> بعد تس������عة أيام يثني 
على فكرته النّيرة، ولكنه أضاف: »الزال 
هناك أمر في النظام يحّيرني. فليس������ت 
ل������دي حت������ى اآلن رؤي������ة واضحة حول 
مدى حريتن������ا في إنش������اء التخّيليات 
imaginaries، وكيفي������ة تزويدها بخواص 

خارقة.« ثم يس������أل »إن كنتم بِخيميائكم 
تستطيعون صناعة ثالثة جنيهات ذهبية 

فِلَم تتوقفون عند هذا احلد؟«
وكما فعل <كاردانو> فقد ترك <گريڤس> 
انش������غاالته األخرى جانبا ملدة كافية حتى 
يجني الثمار بنفس������ه. وف������ي 1843/12/26 
كت������ب من جدي������د إلى <هملت������ون> واصفا 
نظ������ام أعداد جديد ثماني األبعاد س������ّماه 

IMAGINARIES WITHOUT END )�(
MATH IN MULTIPLE DIMENSIONS )��(

ما وراء املستقيم احلقيقي

رياضيات في أبعاد متعددة)��(
في املدرسة االبتدائية تعلمنا الربط بني األفكار املجردة للجمع والطرح وبني العمليات اإلجرائية - 
حتريك األعداد نحو أعلى وأسفل املستقيم العددي. وصار هذا الربط بني اجلبر والهندسة ذا فعالية 
مذهلة. ولذلك اســـتطاع الرياضياتيون اســـتخدام جبر امِلْثمانيات حلل مســـائل بلغة ثمانية األبعاد 
يصعـــب تخيلهـــا. وُتظهر األشـــكال أدناه كيف يتم توســـيع العمليات اجلبرية على مســـتقيم األعداد 

احلقيقية إلى األعداد العقدية )الثنائية األبعاد(.
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األعداد احلقيقية

األعداد العقدية

اجلمع

اجلمع

الطرح

الطرح

الضرب

الضرب

القسمة

القسمة

القسمة تكافئ تقليص 
النقاط على املستقيم 

العددي.

القسمة تقلص العدد 
العقدي، متاما كما 

هو احلال في األعداد 
احلقيقية.

القسمة على i تدير أيضا 
العدد العقدي باجتاه 

عقارب الساعة مبقدار 
90 درجة.

في الضرب مندد املستقيم 
العددي نحو اخلارج 

بعامل ثابت.

الضرب يوجد حيث 
تبدأ املتعة: متاما 

كما هو حال األعداد 
احلقيقية. فالضرب 
ميدد العدد العقدي. 

وزيادة على ذلك 
فالضرب في i يدير 

النقطة عكس عقارب 
الساعة مبقدار 90 

درجة.

الطرح يتم بالطريقة 
نفسها، لكن هنا نزيح 

األعداد نحو اليسار.

وباملثل، عندما 
نطرح أعدادا عقدية 

نزيح نقطة االنطالق 
إلى اليسار مبقدار 

اجلزء احلقيقي وإلى 
األسفل مبقدار اجلزء 

التخيلي.

إن اجلمع على طول 
مستقيم األعداد 
احلقيقية عملية 

بسيطة: يكفي إزاحة 
كل عدد نحو اليمني 

باملقدار الذي نضيفه.

لألعداد العقدية 
مركبتان: اجلزء احلقيقي 
الذي يقاس على احملور 
األفقي، واجلزء التخيلي 
)رمزه i( الذي يقع على 

احملور الشاقولي. 
فجمع عددين عقديني 

يزيح العدد األول 
نحو اليمني مبقدار 

اجلزء احلقيقي ونحو 
األعلى مبقدار اجلزء 

التخيلي.
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الثمانيـــات)octaves )1، ويطلق عليه حاليا 
مثمانيـــات octonions. ومع ذلك لم يتمكن 
<گريڤس> م������ن إثارة اهتم������ام <هملتون> 

بأف������كار. وقد وعد <هملتون> باحلديث عن 
ثماني������ات <گريڤس> ف������ي اجلمعية امللكية 
اإليرلندية، وهي إحدى طرق نشر النتائج 
الرياضياتي������ة آنذاك. غي������ر أن <هملتون> 
اس������تمر بتأجيل ذلك، وفي عام 1845 أعاد 
الش�������اب املوه������وب <A. كيلي> اكتش������اف 
املثمانيات، فأغلق بذلك طريق النشر على 
<گريڤس>. ولهذا الس������بب تسمى أحيانا 

املثمانيات بأعداد <كيلي>.
ملاذا لم مِيْل <هملتون> إلى املثمانيات؟ 
لسبب واحد، فقد كان منكبا تاما على 
البحث في مبتكراته الش������خصية، وهي 

املرباعيات quaternions، وكان له أيضا 
سبب علمي محض: تتعارض املثمانيات 
مع بع������ض القوان������ني احلس������ابية التي 

يحافظ عليها.
لقد كانت املرباعيات غريبة إلى حد ما. 
فعندما تضرب أعدادا حقيقية، فليس ثمة 
مشكلة في ترتيب إجراء عملية الضرب، 
فمثال: 2x3 = 3x2؛ أي إن عملية الضرب 
تبديلية commutative. وينطبق ذلك على 
األعداد العقدية. ولكن املرباعيات ليست 
تبديلية noncommutative. فترتيب إجراء 

عملية الضرب فيها مهم.
والترتيب مهم ألن املرباعيات تصف 
دوران������ات في فض������اء ثالث������ي األبعاد، 
والترتي������ب في تل������ك الدوران������ات ُيحِدث 

فرقا في حاص������ل العمليات. وميكن أن 
تتأكد من ذلك بنفسك ]انظر اإلطار في 
هذه الصفحة[. خذ كتابا واقلبه رأس������ا 
على عقب )بحيث تكون بعد ذلك تشاهد 
صفحة الغ������الف اخللفي(، ثم أدره ربع 
دورة ف������ي اجتاه عقارب الس������اعة )كما 
لو كان يش������اَهد م������ن األعلى(. واآلن قم 
بالعمليت������ني التاليتني بترتيب عكس������ي: 
أدره أوال ربع دورة، ثم اقلبه. فستالحظ 
أن الوضعي������ة النهائي������ة مختلف������ة، ألن 
النتيجة تتعلق بالترتيب، وهذا يعني أن 

الدورانات ليست تبديلية.
THE PROBLEM WITH ROTATIONS )�(

)1( تعني octaves لدى املس������يحيني سلس������لة من األعياد 
ت������دوم ثمانية أيام، وفي املوس������يقى الصوت نفس������ه 

ثماني مرات.

مشاهدة األبعاد األربعة

فــــي احلالــــة العادية ميكنكم ضــــرب األعداد في أي ترتيب تشــــاؤون، على 
ســــبيل املثــــال: x 3 = 3 x 2 2. أمــــا فــــي نظــــم األعــــداد العاليــــة األبعــــاد مثل 
املرباعيــــات واملثمانيات فالترتيب بالغ األهمية. لنعتبر املرباعيات، التي 
تصف الدورانات في حالة ثالثية أبعاد. عندما تأخذ شــــيئا، مثل الكتاب، 

فالترتيــــب الــــذي ُنديــــر وفقــــه هــــذا الكتاب لــــه أهمية كبيرة فــــي وضعيته 
األخيــــرة. علــــى ميني الصف العلــــوي، نقلُب الكتــــاب شــــاقوليا، ثم نديره 
فتظهــــر حافــــة الصفحــــات. وفــــي الصف الســــفلي، ندير الكتاب ثــــم نقلبه 

فيظهر العمود اخللفي للكتاب.

مشكل الدورانات)�(
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SYMMETRY AND STRINGS )�(
)1( أو: لّفافات.

تعتب���������ر املثم���اني���������ات أكث���ر غرابة. 
ولي����س ذل�����ك فحس��������ب لكونه������ا غي�����ر 
تبديلي��������ة، ب��ل أيض��ا ألنه������ا ال تخض��ع 
لقان������ون آخر مألوف في احلس������اب: إنه 
 associative law التجميعـــي  القانـــون 
z = x(yz)(xy): فم��ث�������������ال، إن ع��م�ل��ي������ة 

الطرح غير جتميعية: 1 – (2 – 3) يختلف 
ع������ن (1 – 2) – 3. ولكننا ألفنا كون عملية 
الضرب جتميعية وم������ازال األمر كذلك 
إل������ى معظ������م الرياضياتيني،  بالنس������بة 
م������ع أنهم اعتادوا القي������ام بعمليات غير 
تبديلية. فالدوران������ات مثال جتميعية مع 

أنها غير تبديلية.
ويب������دو أن األهم من ذل������ك هو كون 
الفائدة من املثمانيات في زمن <هملتون> 
لم تكن واضحة. فق������د كانت املثمانيات 
باعية  مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهندسة السُّ
والثمانية األبعاد، وكان باإلمكان وصف 
الدوران������ات ف������ي س������ياق ه������ذه األبعاد 
باستخدام ضرب املثمانيات. ولكن ذلك 
لم يكن، لقرن من الزمن، س������وى رياضة 
فكرية محض������ة. وكان ال بد من انتظار 
تقدم فيزياء اجلزيئات احلديثة - وبصفة 
خاص������ة نظرية األوت������ار - إلدراك مدى 

فائدة املثمانيات في العالم احلقيقي.

تناظر وأوتار)�(
ف������ي س������بعينات وثمانين������ات الق������رن 
العش������رين، قام الفيزيائي������ون النظريون، 
بتطوير فكرة بالغة اجلمال سّميت التناظر 
الفائق supersymmetry. )وبعد ذلك، أدرك 
الباحث������ون أن نظرية األوت������ار حتتاج إلى 
مفهوم التناظ������ر الفائق.( فهي تنّص على 
أن الكون في أكثر مس������توياته األساسية، 
ُيظهر تناظرا بني املادة وقوى الطبيعة. وكل 
ج������زيء مادة )مثل اإللكت������رون( له جزيء 
ش������ريك يحمل قوة. وكل جزيء قوة )مثل 
الفوتون، حامل القوة الكهرمغنطيسية( له 

جزيء مادة توأم.
والتناظ������ر الفائق ينط������وي أيضا على 

الفكرة القائلة بأن قوانني الفيزياء س������تظل 
من دون تغيير ل������و بادلنا بني جميع املادة 
وجميع جزيئات القوى. تخّيل أنك تشاهد 
الكون من خالل مرآة غريبة، التي بدال من 
أن تبادل بني اليسار واليمني، تقايض كل 
جزيء قوة بجزيء مادة، والعكس بالعكس. 
فإذا كان التناظ������ر الفائق صحيحا وكان 
يصف حق������ا كوننا، فإن هذا الكون املرآة 
mirror universe يك������ون تاما مثل كوننا. 

ومع أن الفيزيائيني ل������م يتوصلوا إلى أي 
تأكيد جتريبي ملموس يدعم قيام التناظر 
الفائق، فإن النظرية تظل ذات جمال أّخاذ 
أدى إل������ى رياضي������ات رائع������ة، مما جعل 
العديد من الفيزيائي������ني يأملون ويتوقعون 

أن يكون التناظر الفائق حقيقة.
إال أن هن������اك أمرا نعل������م أنه حقيقة، 

وهو امليكانيك الكمومي. وحس������ب هذا 
امليكاني������ك فإن اجلزيئ������ات تثل أيضا 
موجات. وفي الصيغة املعيارية الثالثية 
األبع������اد للميكاني������ك الكموم������ي ال������ذي 
يستخدمه الفيزيائيون يوميا، يوجد منط 
واحد من األعداد )يس������مى سپيُنرات)1( 
spinors( يصف احلركة املوجية جلزيئات 

امل������ادة. ويوجد منط آخر م������ن األعداد 
)يسمى متجهات vectors( يصف حركة 
املوجة جلزيئ������ات القوة. وإذا أردنا فهم 
تفاع������الت اجلزيئ������ات، فعلينا أن جنمع 
هذي������ن النمطني. وم������ع أن النظام الذي 
نس������تخدمه لغاية اآلن قد يكون صاحلا، 

لكنه غير أنيق البتة. 

في نظرية األوتار، ترسم األوتار األحادية البعد مساحات ثنائية األبعاد. وفي النظرية M-theory M ترسم 
األغشية الثنائية األبعاد أحجاما ثالثية األبعاد. وإضافة هذه األبعاد إلى األبعاد الثمانية للمثمانيات تزودنا 

بقرائن تدلنا على السبب الذي يجعل هذه النظريات تتطلب 10 أو 11 بعدا.
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كنز في األشجار)�(
توفر أعشاش الطيور معلومات تساعد 

على فهم التاريخ الطبيعي والتغير 
املناخي وعادات تزاوج قاطنيها.

<N. باي>

من األغصان الرفيعة واحلشائش إلى صوف الغنم وشعر اخليل، تنسج 
الطيور عاملها داخل أعشاش������ها. وبدورها تقدم هذه املساكن التي هجرها 
أصحابها معلومات تس������اعد على فهم حياتها وبيئته������ا التي كانت تعيش 

فيها، تاما كما تزودنا املواقع األثرية بلمحات عن التاريخ البشري. 
إن التنوع املعماري لألعشاش قد است�ُخدم لتوضيح األنساب املعقدة 
للطي������ور املغردة في أمريكا اجلنوبية؛ وقد كش������فت بقايا فريس������ة ُوجدت 
في أعش������اش النس������ر األصلع عن العادات الغذائية لهذه الطيور؛ كما أن 
قياس الكربون املشع لريش وفضالت في أعشاش صقور قدمية جدا وّفر 
دليال على توقيت تراج������ع الغطاء اجلليدي في گرينالند. وُتظهر األبحاث 
اجلارية، مبا في ذلك ورقة ن�ُش������رت في مجلة ســـاينس Science في وقت 
س������ابق من هذا العام، أن الطيور تستخدم تنس������يق العش للتنافس على 

األزواج وللتواصل فيما بينها أكثر مما كان معروفا من قبل.
لقد كانت عملية جمع األعشاش في القرن التاسع عشر هواية شعبية 
للصبي������ان، ولكنها اآلن محظورة في معظم أنح������اء العالم. ومعظم صور 
األعشاش في هذا املقال هي من كتاب بعنوان: »خمسون عشا والطيور 
التي بنتها«)1(، والذي يس������تعرض فيه املص������ور الفوتوغرافي <Sh. بيلز> 
عينات من متاحف مختلفة. ويقول <L. كيف> ]املدير الس������ابق للمؤسسة 
الغربي������ة لعلم احليوانات الفقارية (WFVZ) في لوس أجنلس )وهي تتلك 
أكبر تشكيلة في العالم، مؤلفة من 18000 عينة([: »إن األعشاش تبقى إلى 

حد كبير موردا علميا غير مستثمر. وهي ليست حكرا على الطيور.«  <

<N. باي> كاتبة علمية تقيم في مدينة نيويورك.

مالحظات حقلية: ❶ عصفور الدوري House Finch )أريزونا، 1965(؛ خيوط، ورق، 
ربطات ثني. ❷ صغار عصافير الدوري Small Ground Finch )جزر گاالپاگوس، 1906(؛ 

عشب، أغصان رفيعة، قطن بري. ➌ ڤيردان  Verdin )مكسيكو، 1961(؛ أغصان رفيعة 
شائكة، شبكة عنكبوت. ➍ عندليب مغرد Spotted Nightingale Thrush )مكسيكو، 

1968(؛ حزازة، أشنة، أوراق »نباتات«. ❺ طائر أبو زريق Gray Jay ) كولورادو، 1938( 

 American أغصان رفيعة، شرانق، أشنة، حلاء، فرو، ريش. ❻ طائر الغطاس األمريكي
Dipper  )كاليفورنيا، 1951( حزازة، عشب، أوراق »نباتات«، حلاء. ❼ طائر الدخلة 

MacGillivray’s Warbler )كاليفورنيا، 1920(؛ عشب داخل اللحاء. ❽ ويستيرن تاناگر 

Western Tanager )نيڤادا، 1934(؛ أغصان رفيعة، حلاء، إبر الصنوبر، شعر حيوان. 

❾ طائر النمنمة House Wren )كاليفورنيا، 1974(؛ أغصان رفيعة، عشب ناعم، هياكل 
عظمية لكتاكيت مهجورة غير مكتملة النمو. 

TREASURE IN THE TREES )�(
،Sharon Beals تأليف ،Nests: Fifty Nests and the Birds That Built Them )1(

.Chronicle Books, 2011 :الناشر
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املجلد 27 العددان 12/11
نوڤمبر/ ديسمبر 2011

سرطان احليوان املسمى »عفريت تسماني«)�(
ورٌم ُمْعٍد يهدد بالقضاء على »العفريت التسماني«)1(، فهل

من املمكن لسرطانات »معدية« مشابهة أن تصيب البشر أيضا؟
<E .M. جونز> - <H. ماك كاالم>

إن عضات احُلب على عنق جروة)2( »العفريت الّتسماني«  
الصغي������رة التي جتلس ف������ي حضن <جونز> ت������دل على أنها 
اش������تركت  حديثا في اتصال جنسي، كما أنها تدل على أمر 
مشؤوم، وهو أن هذه األنثى قد توت قبل أن تتمكن من تنشئة 

جراء أول حمل لها.
أجل������ُس - أنا <جون������ز> - على األرض ممس������كة عفريتة 
اصطدتها م������ن حديق������ة فريس������ينيت Freycinet الوطنية على 
الساحل الشرقي لتس������مانيا، تلك اجلوهرة البرية على شكل 
جزيرة تقع إلى اجلنوب من البر الرئيس ألستراليا، قد شهدت 
ف������ي هذا املكان عام 2001 - ألول مرة - مرضا خفيا يس������بب 
ورما ضخما متقيحا على أوجه تلك اجلرابيات)3( ويعيقها عن 
تناول الطعام ومييتها في العادة خالل 6 أش������هر من العدوى. 
واليوم، فإن أعدادها في فريس������ينيت قد أوشكت تقريبا على 
االختف������اء، وه������ذا انعكاس مل������ا يجري عبر معظ������م نطاق هذا 
احليوان. لقد اكُتِشف هذا السرطان )املعروف اآلن بأنه معٍد( 
أول مرة عام 1996 في أقصى الركن الش������مالي الش������رقي من 
اجلزيرة، وق������د أدى إلى انخفاض تعداد ه������ذه العفاريت في 
تسمانيا بنسبة تصل إلى 95%، دافعا هذا النوع الذي يعيش 

فقط على هذه اجلزيرة إلى حافة االنقراض.
وحلس������ن احلظ، فإن معظم الس������رطانات في العالم ليس������ت 
»معدية«: ميكنك اجللوس إلى جوار ش������خص م������ا باحلافلة من 

دون أن تخشى أن تلتقط منه َوَرما. إاّل أن بعض األورام اخلبيثة 
تنحدر من ڤيروسات أو بكتيريا معدية. وعلى سبيل املثال، ميكن 
لڤيروس )حمة( الورم احلليمي البش������ري أن يسبب سرطان عنق 
الرحم. ويقوم بذلك بجعل خاليا األش������خاص املصابني بالعدوى 
أكثر قابلية للتحول إلى أورام خبيثة، وليس من خالل نشر خاليا 
الورم مباشرة من شخص إلى آخر. أما في حالة مرض العفريت 

التسماني، فإن اخلاليا السرطانية هي نفسها عوامل العدوى.
إن الدمار الس������ريع ملجموعة العفريت التس������ماني قد حفز 
أبحاث������ا حديث������ة تتعمق ف������ي الكيفية التي أصبح بها س������رطان 
العفريت التس������ماني معديا، وما ال������ذي ميكن فعله إليقافه. فمن 
الطبيعي لكل من س������مع عن مصاعب العفاريت التس������مانية أن 
يتساءل فيما لو ميكن ملثل هذه األورام أن تصبح يوما ما شائعة 
أيضا بني البش������ر. ويفكر الباحثون مليا في هذا السؤال أيضا. 
ويب������دو أن اإلجابة املختصرة ه������ي أن االحتماالت على األرجح 
لصاحلن������ا في الوقت احلالي، غي������ر أننا نتصرف بطرق ميكنها 

أن تقلب املعادلة.

THE DEVIL’S CANCER )�(
)Tasmanian devil )1، و Tasmania هي جزيرة في أستراليا.

)2( مؤنث َجرو وهو الصغير من أوالد احليوان.
marsupials )3(

devil facial tumor disease )4(

باختصار
املعضوض وتتأصل هناك. 

وفضال عن ذلك، فإن معظم هذه العفاريت شديد التشابه وراثيا، لذا 
فإن أجهزتها املناعية ال تتعرف اخلاليا الس������رطانية املستقرة على أنها 

دخيلة، ومن ثم ال تدمرها. 
يصف املؤلفان الش������روط التي ميكن أن يصير حتتها س������رطان آدمي 

معديا أيضا، مع أن مثل هذا احلدث رمبا ال يبدو وشيكا.

في أقل من 20 س������نة، فإن س������رطانا معديا يعرف باسم مرض الورم 
الوجهي)4( قد ظهر ودفع بأحد اجلرابيات املسمى بالعفريت التسماني 

إلى حافة االنقراض.
لقد أصبح الس������رطان »معديا« جزئيا بسبب أن هذه العفاريت يعض 
بعضه������ا بعضا بكثرة. وعندما تفعل ذل������ك فإن خاليا الورم، الذي ينمو 
على الوجه وفي داخل الفم، تتناثر بسهولة وتستقر في جروح احليوان 
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لعنة العفريت التسماني)�(
باستثناء بالء العفريت التسماني)1(، هناك سرطان معٍد وحيد 
معروف ف������ي الطبيعة: إنه ورم النابّيات)2( التناس������لي املعدي، 
والذي ُيعتقد أنه تطور منذ نحو 000 10 عام. وينتشر هذا املرض 
بني الكالب بنقل اخلاليا الس������رطانية أثناء االتصال اجلنسي. 
كما أمكن إنتاج سرطانات معدية في التجارب على احليوانات 
املختبري������ة، وبإمكان األورام أن تنتقل أحيانا من ش������خص إلى 
آخ������ر عن طريق نقل األعض������اء أو من األم إل������ى جنينها. ومع 
ذلك، فالقاعدة هي أن السرطانات تبدأ وتنتهي في عائل واحد، 
ذلك أنه على الرغم م������ن قدرتها الهائلة على إحداث خراب في 
اجلس������م، فإنها تواجه عددا م������ن العوائق التي عادة ما تنعها 
من التنقل بني األفراد. لقد نشأ السرطان املعدي في العفاريت 

التسمانية بسبب مجموعة من العوامل املشؤومة.
إن األورام غير املعدية تنش������أ عادة بع������د حدوث تغييرات 
وراثية تكنها من االنقسام من دون أي سيطرة ومن ثم تغزو 
األنس������جة. ومع من������و األورام فإنها تصي������ر مجتمعات معقدة 
من اخلالي������ا اخلبيثة وغير اخلبيثة. وعن������د مرحلة معينة، قد 
يف������وق حجم الكتل حجَم إمداداتها م������ن الدم واملغذيات، ومن 
َثّم )ش������أنها في ذلك شأن احليوانات والنباتات البرية( تصير 
حتت ضغط لنش������ر خاليا الورم من »مس������قط رأسها«، وبهذه 
الطريقة تّكن للسرطان. وبعد ذلك، قد تنفصل بعض اخلاليا 
وتنتقل عب������ر الدم أو اللمف وتتخذ مس������اكن لها في مواضع 
بعيدة داخل اجلس������م نفس������ه، أي إنها تصير ورما منتشرا. 

وعادة فإن األورام املنتش������رة هي الت������ي تقتل الضحية وليس 
الورم األولي، محطم������ة األورام أثناء ذلك. وهذا املصير يضع 
ن لنفسها  الس������رطانات اخلبيثة حتت وطأة ش������ديدة لكي تكِّ

بطريقة مختلفة: بواسطة االنتشار إلى اآلخرين.
ولكنها تخذل في كل جولة، ال س������يما في انتقال اخلاليا من 
عائ������ل إلى آخر، فالرحلة ينبغي لها أن تكون س������ريعة. فاخلاليا 
غي������ر متكيفة للبقاء في العالم اخلارجي؛ فهي تنزع إلى أن جتف 
وتوت خالل دقائق من مغادرتها اجلس������م. ولك������ي تنتقل، فإن 
عائل اخلاليا السرطانية األصلي ينبغي أن يتصرف بطرق تؤدي 
إلى وضعها مباشرة في اتصال مع النسيج احلي لعائل جديد.
ومبج������رد وصولها إل������ى العائل اجلديد، ف������إن خاليا الورم 
الغازي������ة حتتاج أيضا إلى جتنب التع������رف املناعي. فلألجهزة 
املناعية immune systems في احليوانات العليا عدد من اآلليات 
الكتش������اف اخلاليا الغريبة وتدميرها. وعلى سبيل املثال، يقوم 
مقاتل������و اجلهاز املناعي مبطاردة اخلاليا التي تبدو مختلفة عن 
 organism خاليا اجلس������م نفسه وإبادتها. فاخلاليا من متعض
ما تكون لها شظايا بروتينية على سطحها فريدة لهذا املتعضي، 
فتكون أشبه مبن يرفع راية تقول: »أنا غريب«، وتقوم الدفاعات 
املناعية باالنقضاض عليها عندما تكتشف تلك الرايات. وتكون 
ه������ذه الرايات مكـــودة encoded مبجموعة من اجلينات، مبا في 
ذلك اجلينات الرئيسة ملركب التوافق النسيجي)3( وهي جينات 

Menna E. Jones
هي زميلة في املجلس األسترالي لألبحاث املستقبلية بجامعة 
تسمانيا. وتشكل أبحاثها - عن العفريت التسماني ومرض 

الورم الوجهي وتأثير فقد هذا املفترس في قمة الهرم الغذائي 
على التنوع احليوي - أساسا إلدارة برامج احلماية.

Hamish McCallum
درس إيكولوجيا احلياة البرية لسنوات عديدة، وهو عميد 

كلية البيئة في جامعة گريفيث بكوينزالند في أستراليا. وقبل 
أن ينتقل إلى گريفيث، كان عاملا مرموقا في برنامج »أنقذوا 

العفريت التسماني«. 

املؤلفان

مهددة باالنقراض: إن العفاريت 
التسمانية أعداء شرسة، غير أن 
السرطان رمبا يكون أكثر من أن 

تستطيع التصدي له.

The Devil’s Curse )�(
The Devil’s Affliction )1(

canine )2(
histocompatibility complex )3(



36)2011( 12/11

شديدة التباين. وفي احلقيقة فإن بعض علماء األحياء يعتقدون 
أن جينات مركب التوافق النسيجي الرئيسة، والتي تطورت في 
احليوانات الفقارية املبكرة، صارت أساسا بهذا التباين العظيم 

لضمان أال تصبح السرطانات معدية.
ومن احملزن بالنس������بة إلى هذه العفاري������ت أنها تفتقد تلك 
العقبات أمام إمكانية التنقل. فالورم الذي يعذبها اآلن - والذي 
يس������مى رس������ميا مبرض الورم الوجهي للعفريت التسماني - 
يتش������كل أساس������ا داخل الفم أو قريبا منه، وتقوم احليوانات 
ِبعضِّ الواحد منها اآلخر بش������كل متكرر أثناء كل من التزاوج 
والقتال ويكون ذلك عادة على الوجه. ومن ثم، فإن سلوكياتها 
تنقل اخلاليا اخلبيثة مباشرة من فرد إلى آخر، إما عن طريق 
العض بأس������نان مغطاة باخلاليا املتناث������رة من ورم مجاور أو 
باالتصال املباش������ر ما بني ورم وجهي وج������روح على الطرف 

اآلخر. إن الورم التناس������لي للكالب ينتش������ر باملثل من خالل 
االتصال املباشر ولكن في تلك احلالة نتيجة االحتكاك الناجت 
م������ن االتصال بني األعضاء التناس������لية أثناء التزاوج. ويصير 
س������رطانا الكلب والعفريت التسماني كالهما سهل التفتت مع 
تقدم العمر وكبر احلجم، مما يس������هل انتشار العدوى بجعل 

اخلاليا سهلة االنفصال عن الكتلة األصلية.
وإضاف������ة إلى ذلك، فإذا ما اضمح������ّل التنوع الوراثي في 
مجموع������ة - أي يكون لدى أغلب األفراد نس������خ متماثلة جدا 
م������ن اجلينات التي كان������ت فيما مضى موج������ودة بصيغ أكثر 
تع������ددا وتنوعا في املجموعة الواح������دة - فإن اجلهاز املناعي 
ألح������د األفراد يواجه صعوبة ف������ي تييز اخلاليا من فرد آخر 
باعتباره������ا خاليا غريبة، ومن ثم فلن يحاول مهاجمتها نهائيا 
أو ف������ي أفضل األحوال س������يبدي اس������تجابة مناعية ضعيفة. 
والتنوع الوراثي في العفاريت التس������مانية منخفض، السيما 
في جينات مركب التوافق النس������يجي الرئيس������ة - ورمبا نشأ 
ذلك عن تناقص كارث������ي في أعدادها في وقت مضى أو رمبا 
م������ن أمراض جنت منها فقط مجموعة من احليوانات التي لها 
تكوين وراثي شديد التماثل. وُيعتقد أيضا أن سرطان الكالب 
تط������ور في مجموعة صغي������رة ومحدودة وراثي������ا تكاثرت فيما 
بينه������ا، إما ف������ي مجموعة منعزلة من الذئ������اب أو في مجموعة 

عاشت في حدود وقت بداية استئناسها.
 contagion إن الظروف التي ساعدت على انتشار العدوى(
في العفاريت التس������مانية وفي الكالب تفسر أيضا ملاذا تنتقل 
أحيانا األورام من األم إلى جنينها في البش������ر أو من مانحي 
األعضاء إلى مستقبليها. وفي كلتا احلالتني، تر خاليا الورم 
س������ريعا من العائل األصلي إلى التالي. وكذلك فإن األجنة لها 
أجه������زة مناعية غير مكتملة النض������ج، ويتناول متلقو األعضاء 

أدوية تثبط املناعة حلماية العضو اجلديد من أن ُيرفض(.
وقد كشفت التحاليل الوراثية أن أورام العفاريت التسمانية 
املصابة تنحدر من خاليا س������رطانية بدأت في عفريت تسماني 
وحيد مات منذ زمن بعيد؛ بالذات ألن خاليا الورم تش������ترك في 
نقص ذي داللة لصبغيات محددة وأجزاء صبغية ليست مفقودة 
في اخلاليا األخرى للضحية. ونظرا ألن املصدر األصلي للورم 
قد مضى منذ وقت طويل، فلن يعرف أحد يقينا ما الذي َس������بََّب 
الطفرات األولى التي سمحت لسرطان العفريت التسماني بأن 
يغدو معديا. ومع ذلك، فرمبا نشأ السرطان عن طفرات حدثت 
ف������ي اخلاليا املوج������ودة في الوجه أو قريبا من������ه نتيجة جلروح 
متكررة والتهاب مزمن، وهو ما يعرف في علم أسباب األمراض 

A Fast-Spreading Scourge )�(

كارثة سريعة االنتشار)�(
الــــورم  مــــرض  اكتشــــاف  منــــذ 
الوجهــــي للعفريــــت التســــماني 
)الصورة( ألول مرة في عام 1996 
في الشمال الشــــرقي لتسمانيا، 
انتقل سريعا )اخلريطة( مقلصا 
العفريــــت  مجموعــــات  بعــــض 
التســــماني )مثل تلــــك املوجودة 
في حديقة فريسينيت الوطنية( 
بنســــبة تصــــل إلــــى 95%. فقبــــل 
عشــــرين عاما كانت احليوانات 

مزدهرة على امتداد معظم اجلزيرة، باستثناء اجلنوب الغربي، حيث إن هذه 
البقعــــة غير مالئمة على وجه اخلصــــوص )املنطقة املخططة على اخلريطة(. 
إن العفاريت التســــمانية في أقصى الشــــمال الغربي تختلــــف وراثيا عن تلك 
املوجــــودة فــــي مكان آخر، وهي إلــــى حد ما أكثر مقاومة للســــرطان. لقد أقام 
املؤلفان وزمالؤهما مواقع للدراســــة هناك، آملني بالتوصل إلى تصور جديد 

حول الكيفية التي قد ميكن بها زيادة أعداد تلك العفاريت.

مأزق العفريت التسماني
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بتسرطن اجلروح. قدمت <P .E. مارشيسون> ]من معهد سانگر 
التابع ِلِولكم تراست في إنگلترا[ مزيدا من التحديد عام 2010؛ 
في مقالة نش������رت في مجلة ســـاينس Science حيث أعلنت أن 
 Schwann cells ورم العفريت التس������ماني نشأ في خاليا شوان

التي تغلف النورونات خارج اجلهاز العصبي املركزي.
إن خلي������ط العوامل التي جعلت م������ن مرض الورم الوجهي 
للعفريت التس������ماني وسرطان النابّيات املعدي أمراضا معدية 
قد يوحي أن الس������رطانات من النادر أن تكون معدية بصورة 
طبيعية؛ ألن الظروف املطلوبة - اتصال حميم يس������مح بانتقال 
اخلالي������ا احلية م������ع تنوع وراث������ي منخف������ض - ال تتوافر إال 
بصعوبة بالغة في الطبيعة. ومع ذلك، تقترح مالحظات أخرى 
أن الس������رطانات املعدي������ة قد تكون أكثر ش������يوعا من االعتقاد 
الس������ائد. فعلى س������بيل املثال، جميع الطيور والثدييات تتقاتل 
وتت������زاوج، والكثير من مجموعاتها تتزاوج فيما بينها إلى حد 
كبير. عندئذ من احملتمل أن الس������رطانات املعدية تنشأ مبعدل 
أكبر مما ندركه، غير أنها عادة ال تس������تمر في العالم طويال – 
رمبا ألنها تقتل مجموعات عوائلها املصابة بالعدوى )وبالتالي 

نفسها( بصورة سريعة.
أما سرطان الكالب فال يوائم هذا النمط، ولكنه يشير إلى 
طريقة أخرى قد توجد بها الس������رطانات املعدية دون أن تكون 
معلومة لدينا. فاليوم تنجح س������رطانات النابّيات في االختفاء 
م������ن اجله������از املناعي في البداي������ة، ولكن ف������ي النهاية »يرى« 
اجله������از املناعي األورام اخلبيثة ويدمره������ا، تاركا احليوانات 
محصنة ضد اإلصابة املس������تقبلية. كما قد توجد في الطبيعة 
أيضا س������رطانات أخرى معدية ال تقتل عوائلها. فقط دراسة 
وراثية مفصلة مثل التي ُأجريت على أورام الكالب والعفريت 
التسماني، هي التي ستمّيز بوضوح ما إذا كان سرطان بري 

ما معديا حقا.

األمر الذي ينتظرنا في املستقبل)�(
 pathogens في الطبيعة عادة ما تتطور العوائ������ل واملُْمرضات
س������ويا عبر الزمن من خالل تطوير العائ������ل تكيفا للتحكم في 
املمرض ومن ث������م اتخاذ املمرض إج������راءات مضادة، وتكون 
احملصلة اس������تمرار كليهما. لذلك، فقد تس������اءلنا عن إمكانية 
وج������ود أدلة لهذا الت������ردد التطوري ما بني الس������رطان املعدي 
وعوائله م������ن العفاريت، ومن ثم قد جن������د بصيصا من األمل 

لتلك احليوانات، وفعال وجدنا ذلك.
تقع العفاريت التسمانية حتت ضغوط تطورية هائلة لتطوير 
أي س������مة قد حتّس������ن من بقائها أو تزيد من تكاثرها. وخالل 

السنوات املنصرمة منذ نشوء سرطان العفريت التسماني، فقد 
حّث بالفعل استجابة في عائله: جلأت العفاريت التسمانية إلى 
االتصال اجلنس������ي في سن املراهقة. وقدميا كانت اإلناث تبدأ 
بالتزاوج عند س������ن العامني وكانت ترب������ي نحو ثالث ذراٍر في 
عمرها املمتد ما بني 5 إلى 6 س������نوات؛ وقد خّفض املرض عدد 
ال������ذراري إلى ذرية واحدة لكثير من احليوانات. وميكن لإلناث 
اليافعة التي تنمو بس������رعة كافية في األشهر القليلة األولى بعد 
الفط������ام أن تربي ذرية واحدة قبل س������نة من املعتاد إذا أجنبت 
صغارها قبل دخول فصل الش������تاء؛ وه������ذا اإلجناب املبكر قد 
يعطي فرصة على األقل لتربية واحدة ورمبا اثنتني من الذراري 
قبل استس������المها للسرطان. وإذا ما ُأتيح وقت كاف، فإن مثل 

هذا السلوك قد يساعد على احلفاظ على أعداد هذا النوع.
وبالتعاون مع طالب الدكت������وراه <R. هميدي>، فإننا نبحث 
ع������ن أدلة أخرى للتطور في معيش������ة احليوان������ات في املنطقة 
الش������مالية الغربية املعزولة نوعا ما من تس������مانيا. فمجموعة 
عفاريت املنطقة الش������مالية الغربية حتمل العديد من اجلينات 
املختلفة عن األن������واع املوجودة في الش������رق األقصى، وتبدو 
املجموع������ة أكثر قدرة على مقاومة امل������رض. فعندما يصادف 
الورم أمناطا وراثية مختلفة للمرة األولى، فإنه ال يس������بب أي 
انحدار في تعدادها. ويبقى معدل انتش������ار املرض منخفضا 
وتبقى العفاريت التسمانية املصابة بعدوى السرطان على قيد 
احلياة لفترة أطول مقارنة باحلالة في تسمانيا الشرقية. وكنا 
نرجع إلى مواقع مختلفة في الش������مال الغربي عدة مرات في 
العام ملراقبة طبيعة ميول املرض وجلمع عينات من األنس������جة 
والدم والتي يس������اعدنا على حتليلها زميالنا <K. بيلوڤ> ]من 
جامعة س������يدني[ و <G. وودز> ]م������ن معهد منزيس للبحث في 
تسمانيا[. وبالنظر إلى اجلينات واالستجابات املناعية، يحاول 
<بيل������وڤ> و <وودز>، على التوالي، فهم ما إذا كان أي توفيق 

مح������دد من جينات مختلفة يجعل اجله������از املناعي للحيوانات 
مالئما حملاربة الس������رطان. وإذا أمكنن������ا إيجاد أمناط وراثية 
عفريتي������ة مرنة، فقد نكون قادرين على املس������اعدة على نش������ر 
اجلينات اجليدة في املجموعات البرية على س������بيل املثال، عن 
طريق توطيد احليوانات املقاومة في مناطق أخرى من تسمانيا 

ومن ثم تسريع انتعاش األنواع.
ونحن أيضا نش������اهد تغيرات تطورية في الورم نفسه. فقد 
الحظت أخصائية علم الوراثة <M-A. پيارس> ]من برنامج إنقاذ 
العفريت الَتس������ماني وهي مبادرة تساندها حكومتا أستراليا 
وتس������مانيا[ ظهور عدد من الس������الالت. قد يكون هذا التنوع 

WHAT LIES AHEAD )�(
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خبرا س������ارا أو ال يك������ون. فمن جهة ميك������ن أن تتطور بعض 
الس������الالت لتصبح أقل ضراوة، ولكن على اجلانب اآلخر فإن 
السالالت املتباينة قد تتطور للتغلب على أي مقاومة قد تتطور 

في مجموعة العفريت التسماني.
إن تاري������خ تطور س������رطان الكالب يوفر أساس������ا لبعض 
التفاؤل. فكما هو صحيح بالنس������بة إلى العديد من األمراض، 
ف������إن ورم النابّيات املعدي رمبا بدأ أصال بضراوة ش������ديدة، 
كما هو احلال في ورم العفريت التسماني، ثم تطور مع مرور 
الوقت مع عوائله النابي������ة لتقل ضراوته، ومن ثم يزداد معدل 
ن  كِّ جن������اح الورم بصورة عامة: مبعن������ى أن نقص الضراوة مُيُ
العائ������ل من أن يحيا مدة أطول مع املرض وينش������ره في املزيد 
من احليوانات. وهذا النمط قد يفسر كيف أن سرطان الكالب 

على ما هو عليه اليوم عدوى غير مميتة بصورة عامة.

إن األورام املعدية ال تتطور فحسب، ولكنها رمبا تغير أيضا 
عوائلها بالقدر نفس������ه الذي تغّير به الطفيليات سلوك عوائلها 
لتزي������د من انتقالها. فتح������ث األورام النابية إناث الكالب على 
إنتاج كيماويات تزيد من قابليتها اجلنسية، وبذلك حتسن من 
احتماالت ترير السرطان إلى الذكور. وسالالت ورم العفريت 
التس������ماني التي حُتّث على العدوانية في عوائلها واضح أنها 
س������ُتْنَتقى، األمر الذي يزيد من معدالت نقل العدوى. غير أنه 
من املمكن أيضا أن ُتنتقى األقل عدوانية ألن احليوانات األكثر 
هدوءا س������تكون أقل نزوعا إلى القتال، وم������ن ثم إلى اإلنتان. 
ونح������ن نراقب التردد التط������وري ما بني العفريت التس������ماني 

وسرطانه باهتمام كبير.
نأم������ل - بتوافر العزمية والتموي������ل الكافي - إنقاذ العفريت 

كيف يصبح السرطان »متفشيا«)�(
إن الورم الذي ينتشــــر بني العفاريت التســــمانية اليوم ينحدر 
من حيوان وحيد بدأ بنشره منذ نحو 15 سنة. وقد مّكن مزيج 
من العوامل املؤسفة هذا املرض اخلبيث من القفز مباشرة من 

حيوان إلى حيوان في دائرة شرسة.

How Cancer Becomes “Catching” )�(

تنتقل اخلاليا السرطانية بسهولة
في الهواء الطلق، متوت اخلاليا بسرعة. لذلك فإن 

خاليا الورم ميكنها االنتقال من فرد إلى آخر فقط إذا 
كان من املمكن حقنها داخل جسم املتلقي مباشرة. 

ويحدث ذلك االنتقال بسهولة في العفاريت التسمانية 
ألن الورم )الذي يحرر اخلاليا بسهولة( 

ينمو على الوجه ويتم حقنه فورا 
في اجلروح، إذ إن احليوانات 

املنكوبة تعض غيرها أثناء 
االتصال اجلنسي أو 

القتال املتكرر.

الورم يفلت من
الهجوم املناعي

في معظم األنواع يحض دخول خاليا 
الورم داخل اجلسم على استجابة مناعية 

قوية، ألن البنية الوراثية للخاليا تختلف 
عن بنية العائل، وهكذا فإنها تشير إلى وجود 

غاٍز invader. ولكن احلال ليس كذلك مع العفاريت 
التسمانية، والتي يكون معظمها متماثال وراثيا. وعلى 

الرغم من أن اجلهاز املناعي للحيوانات قادر على 
تدمير املُْمرضات، إال أن يتجاهل خاليا الورم فتزدهر. وفي 
النهاية يقتل السرطان عائله ولكن غالبا ما يفعل ذلك فقط 
بعد أن يكون احليوان املريض قد نقل املرض إلى اآلخرين.

خاليا اجلهاز املناعي خلية سرطانية

رض مُمْ

استجابة مناعية ضعيفة

اليا
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ع ل
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التس������ماني من االنقراض، مما يس������مح له بأن يس������تكمل دوره 
التاريخي كمفترس في قمة السلسلة الغذائية في أماكن عديدة 
ضمن نطاقه. فمن املتوقع أن يؤدي خلو تلك املساحات من هذا 
العفريت إل������ى تغيرات متتالية في النظ������ام البيئي - مثل زيادة 
االفت������راس من جانب القطط والثعالب املجلوبة - األمر الذي قد 
يؤدي إلى انقراض العدي������د من األنواع األخرى. وقد أدى مثل 
هذا النمط بالفعل إلى انقراض العديد من اجلرابيات الصغيرة 
على البر الرئيس في أستراليا: واآلن فإن تسمانيا هي ملجؤها 
األخير. وسيتوقف جناح اجلهود املبذولة ملنع العفريت التسماني 

من االنقراض على ما سوف نتعلمه في شمال غرب تسمانيا.

هل متثل السرطانات
املعدية خطورة على البشر؟)�(

بافتراض أن لدى البش������ر تنوعا وراثيا هائال وميكنهم جتنب 
الوسائل التي تعزز العدوى باألورام، فإنه قد يبدو من السالمة 
افتراض أن نوعنا يس������تطيع بس������هولة جتنب مصير عفاريت 
تسمانيا. وبالفعل حتى إذا تعرض شخص ما للعض من قبل 
عفريت تس������ماني أو كلب مصاب بورم النابّيات املعدي، فإنه 
من احملتمل أن تكوين الشخص الوراثي )ألنه مختلف جدا عن 
ن استجابة مناعية قوية قادرة  ذلك اخلاص باحليوان( قد ُيؤمِّ
على اكتش������اف وقتل اخلاليا الغازية؛ ولن ميرض الش������خص 

الذي تعرض للعض أو ينشر املرض بني اآلخرين.
ومع ذلك فهناك سبب للقلق. فنظريا ميكن أن تنشأ سرطانات 
معدية في مجموعة من القردة العليا )مثل الشمپانزي والغوريال 
وإنس������ان الغاب( ذات التنوع الوراث������ي املنخفض نظرا لتدهور 
أعدادها. وإذا ما مت اصطياد هذه احليوانات من قبل مجموعات 
بشرية يعاني العديد من أفرادها قصورا مناعيا، فإن االتصال 
القري������ب رمبا ميّك������ن خاليا الورم من االنتقال للبش������ر ومن ثم 
االنتش������ار. ومثل هذه الظروف تتوافر عندما يقوم بشر ينتشر 
 (HIV) بينهم ڤيروس عوز )نقص( املناعة البشـــرية املكتسب
انتشارا واس������عا باصطياد القردة املهددة باالنقراض. ومع أن 
هذا احل������دث محتمل، إال أننا نعتقد أن االنتقال ما بني األنواع 
ليس الطريقة األكثر احتماال لنش������أة س������رطان معٍد في البشر. 
ونحن نتمس������ك بهذا الرأي جزئيا؛ ألنه ال توجد حاالت معروفة 
النتقال سرطان الكالب عبر األنواع في الطبيعة )على الرغم من 
أن هذا املرض أمكن نقله بالتجارب إلى نابّيات ش������ديدة الصلة 

وأخرى بعيدة الصلة في املختبر(.
ولك������ن ال تزال املجموعات البش������رية املزدهرة تغير العالم 
بطرق غير مسبوقة. إن الڤيروس HIV قد أصاب ماليني الناس 

بالعدوى مثبطا أجهزتهم املناعية ومؤديا إلى نشوء العديد من 
السرطانات التي كانت نادرة ذات يوم. وهذه احلالة قد تؤدي 
إلى تطور س������رطان معٍد. إن احتمالية نشوء سرطان معٍد في 
بشر ذوي مناعة مثبطة ومن ثم تطور القدرة على إصابة عامة 
السكان بالعدوى هو أمر وارد جدا. وهذا النمط هو ما حدث 
تاما في الكالب: فس������رطان النابّيات املعدي بعد نش������أته في 
الغال������ب في جماعة متزاوجة فيما بينها )مجموعة غير متباينة 
وراثيا( ه������و اآلن قادر على إصاب������ة مجموعات كالب وذئاب 
متباينة وراثيا. وكون س������رطان ال������كالب غير فتاك هذه األيام 
فذل������ك ليس باألم������ر املطمئن تاما. فكما الحظنا س������ابقا فإن 
امل������رض َمّر مبرحل������ة كان فيها على األغل������ب قاتال للعديد من 
عوائل������ه، كما هو احلال مع الڤيروس HIV اليوم، وذلك قبل أن 
تتضاعف أعداد األفراد القادرين طبيعيا على الس������يطرة على 

انتشار السرطان والهيمنة عليه.
ويوف������ر س������رطان العفريت لعلم������اء األحي������اء فرصة فريدة 
لفهم الس������رطانات املعدية. كما أنه يسهم في تذكيرنا - بأشد 
األساليب وحشية - بعواقب النشاطات البشرية على كوكبنا. 
إننا نطلق كميات كبيرة من املسرطنات في بيئتنا، وندمر موائل 
احلياة الطبيعية في العالم، فنسبب خسائر في كل من األنواع 
والتن������وع الوراثي. إن التجارة العاملية وتدمير املوائل الطبيعية 
يضعان البش������ر واحلياة البرية في اتصال مع املُْمرضات التي 
لم يس������بق لهم مواجهتها. ونتيجة لذلك، ميكننا أن نتوقع زيادة 
في أنواع جديدة من السرطان في احلياة البرية، سواء املعدية 
أو تلك التي تس������ببها الڤيروس������ات وغيرها من املمرضات. وال 
يصعب َتصّور أن تلك الس������رطانات اخلبيث������ة قد تقفز ما بني 

األنواع – وصوال حتى إلى اإلنسان.                         <
IS INFECTIOUS CANCER A RISK TO HUMANS? )�(

Scientific American, June 2011

مراجع لالستزادة
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نشوء األجداد)�(
لعل كبار السن هم السر الذي يكمن وراء جناح جنسنا البشري.

<R. كاسپاري>

أثناء صيف عام 1963، وعندما كنت في س������ن السادس������ة 
م������ن العمر، س������افرت عائلتي من بيتنا الكائ������ن في فيالدلفيا 
إل������ى لوس أجنلوس لزيارة أقارب والدتي هناك. وكنت أعرف 
جدتي حق املعرفة ألنها س������اعدت والدتي على الس������هر على 
رعايت������ي ورعاية َأَخ������ويَّ التوأمني اللذي������ن ال يصغرانني إال 
بثمانية عش������ر شهرا فقط. وعندما لم تكن جدتي تعيش معنا 
كان������ت تقطن مع والدتها، التي التقيت به������ا للمرة األولى في 
رة، فقد ولدت جدتي  ذل������ك الصيف. وأنا أنحدر من عائلة ُمعمِّ
عام 1895، أما والدتها فولدت في س������تينات القرن التاس������ع 
عشر، وعاشت كل منهما نحو مئة عام. وقد عشنا مع َرأَْسْي 
العائلة هاتني عدة أس������ابيع. ومن خالل احلكايات التي كانتا 
فت على جذوري األسرية وعلى  انها على مس������امعي تعرَّ تقصَّ
موقع انتمائي في الش������بكة االجتماعية التي امتدت على مدى 
أربعة أجيال متعاقبة. وقد جعلتني ذكرياتهما أرتبط شخصيا 
باحلياة التي كانت س������ائدة في نهاية احل������رب األهلية وفترة 
إعادة اإلعم������ار، وأيضا بالتحديات الت������ي واجهها أجدادي 

لها ومجابهتها. وسبل حتمُّ
قصتي هذه ليس������ت فريدة من نوعها، فكبار السن يؤدون 
أدوارا جوهرية في حياة املجتمعات البشرية التي يوجدون فيها 
في جميع أنحاء املعمورة، فهم ينقلون احلكمة ويقدمون الدعم 
االجتماعي واالقتصادي إلى أس������ر أبنائهم وإلى املجموعات 

األكبر م������ن ذوي القربى. في زمننا املعاصر، فإن اس������تمرار 
عيش الناس إلى أن يصبحوا أجدادا ُيعدُّ من األمور الروتينية 
املألوفة في احلياة. فمتى أصبح وجود األجداد أمرا س������ائدا، 

وكيف أسهمت دميومتهم في التأثير في تطور البشر؟
يش������ير البحث ال������ذي أقوم به إلى جان������ب زمالئي إلى أن 
مْت بهم الس������ن إلى أن صاروا أجدادا  األش������خاص الذين تقدَّ
أصبحوا ش������ائعي الوجود مؤخرا نس������بيا في فت������رة ما قبل 
التاري������خ، وأن هذا التغيير ح������دث في ذات الوقت تقريبا الذي 
نش������أت فيه التح������والت الثقافية نحو أش������كال الس������لوك ذات 
املالم������ح املعاصرة اجللّية - التي تش������مل االعتماد على نوع 
من التواصل املتطور املستند إلى الرموز الشبيهة بذلك النوع 
الذي ُيبنى على أساسه الفن واللغة. وتشير هذه االكتشافات 
إلى أن العيش إلى س������ن متقدمة كان������ت له تأثيرات عميقة في 
األحجام الس������كانية والتفاع������الت االجتماعي������ة والوراثة عند 
اجلماعات البشرية املعاصرة األولى، وميكنها أن تعلل أيضا 
سبب جناحهم وتفوقهم أكثر من املجموعات البشرية القدمية، 

 .neandertals )مثل النياندرتاليني )البشر البدائيني
إن اخلطوة األولى ملعرفة متى أصبح وجود األجداد عنصرا 
أساس������يا في املجتمع هي تقييم الفئ������ات العمرية النموذجية 
للس������كان في املاضي - ما هي نس������بة األطفال والبالغني ممن 

THE EVOLUTION OF GRANDPARENTS )�(

باختصار
ما تشير إليه بقايا األوروبيني املعاصرين األوائل.

وقد تكون هذه الزيادة في أعداد كبار الس������ن هي القوة الدافعة وراء 
التضخ������م الهائل في ظهور أنواع جديدة من األدوات وأش������كال الفنون 
������ر  التي انتش������رت في أوروبا في الفترة الزمنية ذاتها تقريبا. وقد تفسِّ
أيضا كي������ف تفوقت اجلماعات البش������رية املعاصرة عل������ى املجموعات 

البشرية القدمية مثل النياندرتاليني. 

بشكل عام يعّمر الناس حاليا إلى أن يصبحوا أجدادا، ولكن نصاب 
األمور لم يكن دائما على هذه احلال.

فالتحاليل احلديثة ألحافير األس������نان تش������ير إل������ى أن األجداد كانوا 
نادري الوجود عند الش������عوب القدمية، مثل شعوب األستريلوپيتيسني 
 .neandertals )والنياندرتاليـــني )البشـــر البدائيـــني australopithecines

وش������اع وجود األجداد للمرة األولى قبل نحو 000 30 سنة، وذلك حسب 
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هم في س������ن اإلجناب وآب������اء البالغني 
األصغ������ر س������نا؟ غير أن إع������ادة بناء 
هي  القدمية  الس������كانية  الدميوغرافيا 
قضية ش������ائكة لعدة أس������باب: أولها، 
ع������دم وجود س������جل أحف������وري يحفظ 
مجموعة س������كانية بأكملها، وليس في 
)األحافير(  متناول علماء املستحاثات 
سوى شظايا من بقايا األفراد. وسبب 
آخر هو أن البشر األوائل لم ينضجوا 
بالضرورة بنفس معدل نضوج البشر 
املعاصري������ن. وفي واقع األمر، تتفاوت 
معدالت النضوج حتى بني املجموعات 
الس������كانية املعاصرة. ولكن هناك عدد 
قلي������ل م������ن املواقع حتوي ف������ي نفس 
طبقات الرواسب أعدادا من األحافير 
البش������رية التي تكفي لتمك������ني العلماء 
من تقدي������ر موثوق به لعمر املتوفى من 
خالل البقايا - وهذا يعد مفتاحا لفهم 
تركيبة املجموعة البش������رية في مرحلة 

ما قبل التاريخ. 
وي��وج���د أح��������د ه���ذه امل�واق���ع ف��ي 

م������أوى صخري يقع في مدينة كراپين������ا بكرواتيا على بعد 40 
كيلومترا ش������مال غرب مدينة زغرب. فمنذ قرن ونيِّف قام عالم 
األحافي������ر الكرواتي <G .D. كرامبرگر> بالتنقيب في هذا املوقع 
ووصف شظايا بقايا نحو 70 شخصا من اإلنسان النياندرتالي 
املوج������ودة فيه والتي جاء معظمها من طبقة يعود تاريخها إلى 
نحو 000 130 س������نة خلت. وقد ُوجد العدد األكبر من األحافير 
ف������ي أماكن قريبة من بعضها. إن التجمع الس������ريع والواضح 
للرواس������ب في املوق������ع وحقيقة أن بعض البقايا تش������ترك في 

س������مات مميزة ومحددة وراثيا، كل ذلك يشير إلى أن العظام 
في مدينة كراپينا تقارب بقايا قبيلة واحدة من قبائل اإلنسان 
النياندرتال������ي. وكم������ا يحدث غالبا في س������جل األحافير، فإن 
األس������نان هي أفضل البقايا احملفوظة في مدينة كراپينا وذلك 
بس������بب محتواها العالي من املعادن الذي يحميها من التآكل. 
وحلس������ن احلظ، فإن األس������نان هي أيض������ا واحدة من أفضل 
أعض������اء الهيكل العظم������ي لتحديد عمر املتوف������ى، الذي ميكن 
التوصل إليه من خالل حتليل مدى تآكل الس������طح والتغيرات 

Rachel Caspari
<كاسپاري> أستاذة األنثروبولوجيا )علم اإلنسان( 

في جامعة سنترال ميتشيگان، وتتمحور أبحاثها 
حول اإلنسان النياندرتالي )البدائي(، وأصول 
البشر املعاصرين ونشوء طول العمر )البقيا(.

املؤلفة



42)2011( 12/11

األخرى املرتبطة بالعمر في بنية األسنان الداخلية.
في ع������ام 1979، وقبل أن أبدأ بحثي في نش������وء األجداد، 
نش������ر <H .W. وولپوف> ]من جامعة ميتش������يگان[ بحثا قيَّم فيه 
أعمار األش������خاص النياندرتاليني املوجودين في كراپينا عند 
وفاتهم، وذلك استنادا إلى بقايا أحافير أسنانهم املوجودة في 
املوقع. فاألضراس )األسنان الطاحنة( تطلع)1( على التوالي. 
فباس������تخدام أحد أسرع اجلداول لطلوع األسنان عند البشر 
ر <ويلفورد> أن األضراس األول  املعاصري������ن اليوم كدليل، قدَّ
والثاني والثالث لإلنس������ان النياندرتالي قد نش������أت في أعمار 
تقارب سن السادس������ة والثانية عشرة واخلامسة عشرة على 
اء املضغ  التوال������ي. ويزداد تآكل األضراس بوتي������رة ثابتة جرَّ
خالل حياة الف������رد، ولذلك عندما يظهر الضرس الثاني يكون 

الضرس األول قد خضع لست 
سنوات من االستهالك، وعندما 
يظه������ر الضرس الثال������ث يكون 
الض������رس الثان������ي ق������د تعرض 

لالستهالك ملدة ثالث سنوات.
العمر  حس������اب  خالل  ومن 
ال������وراء، ميكن  إلى  بالرج������وع 
للمرء أن يس������تنتج، على سبيل 
املثال، أن الضرس األول الذي 
استهلك ملدة 15 عاما يعود إلى 
ش������خص نياندرتال������ي يبلغ من 
العمر 21 عاما، والضرس الثاني 
الذي استهلك ملدة 15 عاما يعود 
إلى ش������خص يبلغ من العمر 27 
الذي  الثالث  عاما، والض������رس 
استهلك ملدة 15 عاما يعود إلى 
شخص يبلغ من العمر 30 عاما. 
)يحتمل الش������ك في هذا التقييم 
بنسبة س������نة واحدة فقط زيادة 
التسلسل  أو نقصانا(. وطريقة 
الزمني ه������ذه القائمة على زمن 
تآكل األض������راس لتحديد العمر 
عن������د الوفاة مأخ������وذة عن تقنية 
طورها في ع������ام 1963 الباحث 
 .W .E .A> ف������ي عل������وم األس������نان
مايل������ز>، وه������ي تعمل بش������كل 
أفضل على عيِّنات بأعداد كبيرة 
من األح������داث، املوجودة بأعداد 
وفيرة في موقع مدينة كراپينا. فأس������نان كبار السن الذين قد 
تكون تيجان أس������نانهم متآكلة إلى درجة كبيرة ال ميكن تقدير 
أعمارهم بشكل موثوق به، وحتى في بعض احلاالت قد تكون 

األسنان متآكلة بالكامل.
وأش������ار بحث <وولپوف> إلى أن اإلنس������ان النياندرتالي 
املوجود في موقع مدينة كراپينا قد فارق احلياة وهو ال يزال 
في ريعان ش������بابه. وفي عام 2005، بعد بضع س������نوات من 
مباشرتي البحث في نشوء طول العمر، قررت إعادة دراسة 
هذه العيِّنة باس������تخدام أسلوب جديد. لقد أردت التأكد من 
أننا لن نفّوت فرصة معرفة أعمار كبار السن بسبب معوقات 

Growing Older )�(
erupt )1(

التقدم بالعمر)�(
إن التحاليل التي أجريت على األسنان املتحجرة ملئات األفراد على مدى ثالثة ماليني سنة تشير إلى 
أن العيش للوصول إلى مرحلة األجداد أصبح شائعا في مرحلة متأخرة نسبيا من التطور البشري. 
وقد قيمت كاتبة هذا البحث وزمالؤها نسبة البالغني الكبار )ممن وصلوا إلى عمر األجداد( إلى نسبة 
 australopithecines البالغني الشباب في أربع مجموعات من األسالف البشرية - األستريلوپيتيسني
واألعضاء األوائل من جنس إنســـان هومو Homo والنياندرتاليني واألوروبيني املعاصرين األوائل - 
ووجدوا أن النســـبة لم تزدد إال بشـــكل متواضع فقط على مســـار التطور البشـــري حتى قرابة 000 30 

سنة خلت، حيث بدأت باالرتفاع إلى نسب عالية جدا.

األستريلوپيتيسني

3 ماليني سنة مضت اليوم

شابعجوز

الفترة الزمنية

إنسان هومو األول

اإلنسان النياندرتالي

اإلنسان األوروبي املعاصر األول

اكتشافات
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طريقة التسلسل الزمني القائمة على زمن تآكل السن لتحديد 
العم������ر عند الوفاة. ومن خالل العمل مع <J. رادوڤيج> ]من 
متح������ف التاريخ الطبيعي الكرواتي في زغرب[ وآخرين في 
جامعة ميتش������يگان، إضافة إلى عدد من الطلبة اجلامعيني 
من جامعة س������نترال ميتشيگان، وضعت طريقة جديدة غير 
ُمتلفة - باستخدام تصوير مقطعي حاسوبي ثالثي األبعاد 
وعال������ي الدقة - إلعادة تقدير عمر األش������خاص املوجودين 
ف������ي موقع كراپين������ا عند الوفاة. ونظرنا بش������كل خاص في 
درجة منو نوع من األنس������جة ضمن األسنان يسمى العاج 
الثانوي)2(، إذ إن حجم العاج الثانوي يزداد مع تقدم السن 
ويوفر طريقة لتقدير عمر الفرد عند الوفاة عندما يكون تاج 
السن متآكال لدرجة كبيرة بحيث ال ميكن أن يخدم كمؤشر 

جيد للداللة على العمر.
والنتائج األولية التي توصلنا إليها إضافة إلى صور املسح 
اإللكترون������ي التي قدمها معهد ماك������س پالنك لألنثروبولوجيا 
مت نتائج <وولپوف> وأثبتت صحة  التطورية ف������ي اليبزيگ، دعَّ

طريقة التسلس������ل الزمني القائمة على زمن التآكل أن البشر 
النياندرتالي������ني في موقع كراپينا كان له������م معدل وفيات عاٍل 
بش������كل ملحوظ إذ لم يعش أحد منهم بشكل عام بعد الثالثني 
م������ن العمر. )وهذا االس������تنتاج ال يعني بالض������رورة أن جميع 
البش������ر النياندرتاليني لم يعيشوا بعد سن الثالثني، فقد كانت 
هناك عيِّنات لبعض األفراد من مواقع أخرى غير موقع كراپينا 

تدل على أن أعمارهم كانت نحو األربعني عند الوفاة.(
يعتبر منوذج الوفاة في كراپينا مبقاييس اليوم من األمور 
التي يصعب تخيلها. فبعد كل شيء، يعتبر سن الثالثني بالنسبة 
إل������ى معظم الناس هو احلياة ف������ي أوج ريعانها. وفي املاضي 
القريب، كان������ت قبائل القناصني - جامعي الغـــذاء)3( تعيش 
أكثر من ثالثني عاما. ومع ذلك، فإن اإلنسان النياندرتالي في 
كراپين������ا لم يكن فريدا من نوعه بني البش������ر األوائل. فاملواقع 

Culture Comes of Age )�(
survivorship )1(

secondary dentin )2(
hunter-gatherers )3(

الثقافة هي وليدة العصر)�(
إن زيــــادة ملحوظــــة فــــي بقي������ا)1( البالغــــني بــــدأت 
فــــي أوروبــــا قبل نحو 000 30 ســــنة خلــــت قد تعلل 
التحــــول الثقافي الكبير الــــذي أعقبها هناك، حيث 
إن التقنيــــات البســــيطة نســــبيا للعصــــر احلجري 
دت لصناعة األسلحة املتطورة  القدمي األوســــط مهَّ
والفنــــون فــــي العصــــر احلجــــري القــــدمي األعلــــى. 
والقطــــع األثرية )التحــــف( املعروضــــة أدناه متثل 

التقاليد الثقافية لكال العصرين.

مجحف حجري ذو 
حدين من موقع 

كومب گرينال 
األثري بفرنسا

متثال ڤينوس من السيراميك من موقع دولني 
ڤيستونيس األثري بجمهورية التشيك

قالدة سن ذئب 
من موقع أبري 

كاستانيت 
إزميل burin  حجري األثري بفرنسا

من موقع قرية 
براسيمپوي األثري 

بفرنسا
آلة فلوت عظمية من كهف الصخرة اجلوفاء األثري بأملانيا

حجر صوان )في اليسار( 
ومجحف scraper حجري 
ذو حد جانبي )في اليمني( من 
موقع موستييه األثري بفرنسا

العصر احلجري القدمي األوسط

العصر احلجري القدمي األعلى

نتائج
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القليلة األخرى لألحافير البش������رية التي حتوي أعدادا كبيرة 
من األفراد احملفوظني، مثل موقع »سيما دي لوس هيوسوس« 
الذي يقارب عمره 000 600 سنة في أتاپيويرا بأسبانيا، ُتظهر 
مناذج مشابهة لتلك املوجودة في كراپينا. ففي هذا املوقع كان 
للن������اس معدل وفيات عال جدا بني األحداث والناش������ئة، إذ لم 
يعش أحد منهم بعد اخلامسة والثالثني من العمر وقالئل جدا 
هم الذين وصلوا إلى هذا العمر. ومن املمكن أن تكون األحداث 
رت فيها البقايا قد  املأس������اوية أو الظروف اخلاصة التي حتجَّ
أسهمت بشكل أو بآخر في حفظها بشكل أفضل من احلفاظ 
على األفراد األكبر سنا في هذه املواقع. غير أن االستطالعات 
الواس������عة لسجل األحافير البشرية وللمواد املوجودة في هذه 
املواقع الغنية بش������كل استثنائي، واملواقع األخرى التي حتوي 
ع������ددا أقل من األفراد، التي قمت بها مع زمالئي تش������ير إلى 
أن الوفاة في ريعان الش������باب هي القاعدة وليست االستثناء. 
وبإعادة صياغة كلمات الفيلسوف البريطاني <Th. هوبز>، فإن 
احلياة ف������ي مرحلة ما قبل التاريخ كانت ف������ي الواقع بغيضة 

وبهيمية وقصيرة األمد.

ظهور األجداد)�(
هذه الطريق������ة اجلديدة للتصوير املقطعي احلاس������وبي الثالثي 
األبعاد والعالي الدقة، لديها اإلمكانية لتوفير صورة عالية الدقة 
والوضوح ألعمار األفراد كبار الس������ن في املجموعات البشرية 
املتحج������رة األخرى. ولك������ن قبل بضع س������نوات، وقبل التوصل 
إلى هذا األس������لوب كنت مع <S-هي لي> ]من جامعة كاليفورنيا[ 
جاهزين للبدء بالبحث عن دلي������ل للتغيرات في طول العمر على 
مس������ار التطور البش������ري. وقد اس������تعنا حينها بأفضل طريقة 
متوفرة، وهي طريقة التسلسل الزمني القائم على زمن التآكل.

َبْي������َد أننا واجهنا حتديا رهيبا. فمعظم األحافير البش������رية 
ال تأت������ي م������ن مواقع، مثل موق������ع كراپينا، حتف������ظ العديد من 
األف������راد بحيث ميكن اعتب������ار البقايا انعكاس������ا للمجموعات 
الس������كانية األكبر التي كانوا ينتمون إليه������ا. فكلما كان عدد 
األف������راد املعاصرين قليال في املوق������ع، ازدادت صعوبة تقدير 
عمر األعضاء األكبر س������نا عند الوفاة بشكل موثوق به وذلك 

بسبب الشكوك اإلحصائية املرتبطة بالعيِّنات الصغيرة.
ولكننا أدركنا أنه بإمكاننا التوصل إلى إجابة عن الس������ؤال 
املتعلق بزمن ش������يوع األجداد بطريقة أخرى. فبدال من السؤال 
ع������ن العمر الذي عاش������ه األفراد طرحنا س������ؤاال آخر، وهو كم 
واحدا منهم بلغ س������نا متقدمة. وهذا يعني أنه بدال من التركيز 
على األعمار املطلقة، قمنا بحساب األعمار النسبية وسألنا عن 
نس������بة البالغني الذين عاشوا إلى عمر يسمح لهم بأن يصبحوا 

أجدادا. وكان هدفنا من وراء ذلك هو تقييم التغيرات طوال فترة 
التطور، في نسبة كبار السن إلى الشباب - أي ما يسمى بنسبة 
عجوز-شـــاب OY ratio. وبني الرئيسات )أعلى رتب الثدييات(، 
مبا فيهم البشر حتى وقت قريب جدا، يطلع الضرس الثالث في 
ذات الوقت تقريبا الذي يصبح فيه الفرد بالغا ويصل إلى سن 
اإلجناب. واستنادا إلى بيانات من قبائل اإلنسان النياندرتالي 
وقبائل القناصني - جامعي الغذاء، توصلنا إلى اس������تنتاج أن 
َبَش������ر هذه األحافير طلع لهم الض������رس الثالث وأجنبوا الطفل 
األول في سن اخلامسة عشرة تقريبا. وقد ضاعفنا هذا العمر 
لتحديد بداية مرحلة األجداد - كما هي احلال اليوم فإن بعض 
النس������اء ميكنهن اإلجناب في س������ن اخلامسة عش������رة، وهؤالء 
ات عندما يصل أوالدهن إلى سن  النساء ميكن أن يصبحن جدَّ

اخلامسة عشرة وينجنب.
وألغراض البحث، فإن أي فرد من اجليل القدمي يقدر عمره 
بثالثني س������نة أو أكثر مؤهل ألن يكون بالغا متقدما في السن 
ا. ولك������ن يكمن جمال طريقة  - متقدم في الس������ن ليصبح َجّدً
نسبة عجوز-شاب OY في أنه بغض النظر عن عمر النضوج 
سواء حصل في سن 10 أو 15 أو 20، فإن عدد األفراد األكبر 
أو األصغر س������نا في أي عيِّنة لن يتأثر ألن بداية ســـن البلوغ 
adulthood املتقدمة ستتغير تبعا لذلك. ومبا أننا كنا نتطلع فقط 

إل������ى وضع األحافير في هاتني الفئتني العمريتني العريضتني، 
فق������د تّكنا من ضم أعداد كبيرة من عينات األحافير األصغر 

في حتليلنا من دون أن تقلقنا الشكوك في األعمار املُْطلقة.
لقد قمنا بحس������اب نسب عجوز-شاب OY ألربعة مجاميع 
روا  كبيرة من عيِّنات األحافير بل������غ مجموعها 768 فردا حتجَّ
عل������ى مدى ثالث������ة ماليني س������نة. وق������د ضم أح������د املجاميع 
األستريلوپيتيسني الالحقني - وهم األقارب البدائيني ألحافير 
لوســـي)1(، التي عاشت في ش������رق إفريقيا وجنوبها قبل ثالثة 
ماليني إلى 1.5 مليون سنة خلت. وكانت املجموعة الثانية تتألف 
من األفراد األوائل جلنسنا، إنس������ان هومو، من أرجاء الكرة 
األرضية الذين عاش������وا قبل مليوني إلى نصف مليون س������نة 
مضت. واملجموعة الثالثة كانت للبشر النياندرتاليني األوروبيني 
قبل نحو 000 130 إلى 000 30 سنة مضت. واملجموعة األخيرة 
تتألف من األوروبيني املعاصرين من العصر احلجري القدمي 
األعلى، الذين عاش������وا ما بني 000 30 و 000 20 س������نة مضت 

وخلفوا وراءهم آثارا ثقافية متطورة.
RISE OF THE GRANDPARENTS )�(

)1(  لوسي Lucy هو االسم الشائع لعدة مئات من قطع العظام التي تثل نحو 40% من 
الهيكل العظمي لفرد من قبيلة األستريلبيتيسني، وقد اكتشفت هذه العينة عام 1974 
في منطقة هادار بوادي عواش بأثيوبيا. ويقدر أن هذه األحافير عاش������ت قبل نحو 
3.2 مليون سنة.                                                             )التحرير(
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وم������ع أننا كنا نتوقع اكتش������اف تزايد ف������ي طول العمر مع 
م������رور الوقت، لكننا لم نكن مهيئني إلحراز نتائح مبهرة كالتي 
توصلن������ا إليها. فقد الحظنا اجتاها بس������يطا نحو تزايد طول 
العمر مع الزمن في جميع العينات، لكن االختالف بني البشر 
األوائل والبش������ر املعاصرين والبش������ر م������ن العصر احلجري 
القدمي األعلى، كان ظاهرا في زيادة كبيرة في نس������بة عجوز-
ش������اب OY تصل إلى خمسة أضعاف. ومن ثّم، فإنه بالنسبة 
إلى كل عش������رة شبان بالغني من اإلنس������ان النياندرتالي ممن 
قضوا في أعمار تتراوح بني 15 و 30 س������نة، يوجد فقط أربعة 
بالغني أكبر س������نا ممن عاش������وا حتى جتاوزوا سن الثالثني؛ 
وفي املقابل، بالنس������بة إلى تصنيف الوفيات فإن لكل عش������رة 
ش������بان بالغني من العصر احلجري القدمي األعلى األوروبي، 
ا محتمال. وملعرفة ما إذا كانت األعداد  كان هناك نحو 20 جّدً
الكبيرة ملواقع الدفن )للمقابر( التابعة للعصر احلجري القدمي 
األعل������ى قد تعلل العدد الكبير لكبار الس������ن ف������ي تلك العيِّنة، 
قمنا بإع������ادة حتليل عيِّنات العصر احلج������ري القدمي األعلى 
التي لدينا وذلك باس������تخدام تلك البقايا التي لم تدفن. ولكننا 
حصلنا على نتائ������ج مماثلة. واخلالصة التي ال مفر منها هي 
أن مع������دل البق������اء على قيد احلياة للبالغ������ني ارتفع في مرحلة 

متأخرة جدا من التطور البشري.

بيولوجيا أم ثقافة؟)�(
واآلن وبع������د أن تأكدت مع <لي> من أن ع������دد األجداد ارتفع 
في مرحلة ما من تطور البشر املعاصرين تشريحيا، يواجهنا 
س������ؤال آخر مفاده: ما ال������ذي أحدث هذا التغيي������ر؟ لقد كان 
هن������اك احتماالن: إما أن تكون س������مة ط������ول العمر واحدة من 
مجموعات الس������مات املضبوط������ة وراثيا التي ميَّزت البش������ر 
املعاصرين تش������ريحيا من أسالفهم، أو أنها لم تأِت مع ظهور 
التشريح املعاصر وكانت عوضا عن ذلك نتيجة لتحول الحق 
في الس������لوك. والبشر املعاصرون تش������ريحيا لم يندفعوا في 
املش������هد التطوري ويصنعوا الفنون واألس������لحة املتطورة التي 
حتدد معالم الثقافة اخلاصة بالعصر احلجري القدمي األعلى. 
لقد نش������ؤوا قبل أولئك األوروبيني من العصر احلجري القدمي 
األعلى بزمن طويل، قبل ما يزيد على 000 100 س������نة مضت، 
وط������وال ذلك الوق������ت كانوا هم ومن عاصرهم تش������ريحيا من 
النياندرتاليني القدماء يس������تخدمون ذات التقنيات البس������يطة 
اخلاصة بالعصر احلجري األوس������ط. )يب������دو أن أعضاء كلتا 
املجموعتني قد انخرطوا في صناعة الفن واألس������لحة املتطورة 
قبل مرحلة العصر احلجري القدمي األعلى، ولكن هذه التقاليد 
كانت سريعة الزوال مقارنة بتلك التقاليد الدائمة والثابتة التي 

ميَّزت الفترة التي حلقتها.( ومع أن دراس������تنا أشارت إلى أن 
الزي������ادة الهائلة في أعداد األجداد كانت فريدة بالنس������بة إلى 
البش������ر املعاصرين تش������ريحيا، إال أنها لم تكن قادرة وحدها 
عل������ى التمييز بني التفس������ير البيولوجي والتفس������ير الثقافي، 
ألن البش������ر املعاصرين الذين أجرينا الدراس������ة عليهم كانوا 
معاصرين تش������ريحيا وثقافيا. فهل ميكن إرجاع طول العمر 
إلى البش������ر األوائل املعاصرين تشريحيا الذين لم يكونوا بعد 

معاصرين سلوكيا؟
لإلجاب������ة عن هذا الس������ؤال قمت مع <ل������ي> بتحليل بقايا 
البش������ر من العص������ر احلجري القدمي األوس������ط املوجودة في 
مواقع أثرية في غرب آس������يا يعود تاريخها تقريبا إلى الفترة 
ما بني 000 110 و 000 40 سنة مضت. وقد شملت العينة التي 
درس������ناها كال من البش������ر النياندرتاليني والبشر املعاصرين 
الذين لهم جميعا صلة بذات القطع األثرية البس������يطة نسبيا. 
 OY وقد مكننا هذا األس������لوب من مقارنة نس������ب عجوز-شاب
ملجموعتني مختلفتني بيولوجيا )العديد من العلماء يعتبرونهما 
نوع������ني منفصلني( عاش������تا ف������ي ذات املنطق������ة، وكانت لهما 
التركيبة الثقافية املتش������ابكة ذاتها. وقد اكتش������فنا أن البشر 
النياندرتاليني والبش������ر املعاصرين من غرب آسيا كان لديهما 
نسب عجوز-شاب OY متطابقة إحصائيا، مما يلغي فكرة أن 
التحول البيولوجي هو الذي يفس������ر الزيادة في بقاء البالغني 
عل������ى قيد احلياة الت������ي رأيناها عند األوروبي������ني من العصر 
احلج������ري القدمي األعلى. فقد كان لدى هاتني املجموعتني من 
غرب آسيا نس������ب متعادلة من أعداد كبار السن بالنسبة إلى 
أعداد الش������باب مما يضع نس������ب عجوز-شاب OY اخلاصة 
بهم������ا بني تلك النس������ب التي تعود إلى البش������ر النياندرتاليني 

والبشر املعاصرين األوائل من أوروبا.
وباملقارنة بالنياندرتاليني األوروبيني، فإن نسبة أكبر بكثير 
من النياندرتاليني )والبشر املعاصرين( في غرب آسيا عاشوا 
ليصلوا إلى مرحلة األجداد. وهذا األمر لم يكن غير متوقع - 
فالبيئة األكثر اعتداال في غرب آسيا كان لها األثر في تسهيل 
ف������رص العيش والبقيا أكثر من الظروف البيئية القاس������ية في 
أوروبا العصر اجلليدي. وإذا س������لَّمنا بأن البيئة املعتدلة في 
غرب آسيا هي التي تبرر ارتفاع نسب بقاء البالغني على قيد 
احلياة التي ش������هدناها عند ش������عوب العصر احلجري القدمي 
األوسط، فإن طول العمر عند األوروبيني من العصر احلجري 
القدمي األعلى هي نتيجة أكثر إثارة للعجب والدهش������ة. وعلى 
الرغم من العيش في ظروف أكثر قس������وة وخشونة، كان لدى 
األوروبيني من العصر احلجري القدمي األعلى نس������بة عجوز-
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ش������اب OY تبلغ أكثر من تلك التي لدى البشر املعاصرين من 
العصر احلجري القدمي األوسط.

ال نعلم على وجه الدقة ما الذي قام بفعله هؤالء األوروبيون 
من العصر احلجري القدمي األعلى على الصعيد الثقافي حتى 
تك������ن العديد منهم من البقاء أحياء إلى أن وصلوا إلى س������ن 
متقدم������ة. ولكن مما ال ش������ك فيه هو أن ه������ذه الزيادة في بقاء 
البالغني على قيد احلياة بحد ذاتها كانت لها آثار بعيدة املدى. 
وكما أظهر كل من <K. هوكس> ]من جامعة أوتا[ و<H. كابالن> 
]من جامعة نيو مكسيكو[ وآخرين في دراساتهم التي أجروها 
على عدد من مجموعات اإلنسان القناص - جامع الغذاء في 
الزمن املعاصر، فإن األجداد يقومون بشكل روتيني بتوظيف 
مواردهم االقتصادية واالجتماعية في خدمة أبناء ذريتهم مما 
يسهم في زيادة عدد نسل أوالدهم وبقيا أحفادهم. واألجداد 
أيضا يعززون الروابط االجتماعية املعقدة - كما فعلت جدتي 
عندم������ا َرَوْت لي احلكايات عن أس������الفي مما كان له األثر في 
تعزيز أواصر العالقة مع أقربائ������ي اآلخرين من أبناء جيلي. 
ومثل هذه املعلومات تش������كل حجر األس������اس الذي يبنى عليه 

النظام االجتماعي البشري.
وكب������ار الس������ن ينقلون أيض������ا أنواعا أخرى م������ن املعرفة 
الثقافي������ة - من املعلومات البيئية )على س������بيل املثال، ما هي 
أنواع النباتات الس������امة أو أين ميكن إيجاد املاء أثناء فترات 
اجلفاف( إلى املعلومات التقنية )كيفية نس������ج س������لَّة أو كيفية 
صناعة سكني من احلجر، رمبا(. وقد أظهرت الدراسات التي 
ادها <P. س������ترميلنگ> ]من جامعة س������توكهولم[ أن  كان من روَّ
التكرار هو عامل حاسم في نقل القواعد والتقاليد ألي ثقافة. 
وتتلك األس������ر املتعددة األجيال مزيدا من األعضاء لضمان 
إيصال الدروس املهمة. وم������ن ثم، من املفترض أن يقوم طول 
العمر برعاية التراكمات عبر األجيال املتعددة ونقل املعلومات 
التي من شأنها أن تشجع على تشكيل ُنظم القرابة املتشابكة 
والشبكات االجتماعية األخرى التي تكننا من تقدمي املساعدة 

وتلقيها عندما تشتد قسوة احلياة علينا.
والزيادات في البقيا ُترجمت أيضا إلى زيادات في األحجام 
الس������كانية وذلك بإضافة مجموعة عمرية لم تكن موجودة في 
املاضي وكانت ال تزال خصبة. واملجموعات السكانية الكبيرة 
هي دوافع رئيسية لنشوء أمناط جديدة من السلوك. ففي عام 
2009، َنَشر <A. پاوّل> وزمالؤه ]في جامعة لندن كوليج[ بحثا 

في مجلة س������اينس أظهروا فيه أن الكثافة الس������كانية تنعكس 
بش������كل مهم في احلفاظ على التش������ابك الثقافي. ويرى هؤالء 
الباحث������ون وكثر غيرهم أن املجموعات الس������كانية األكبر كان 
لها األثر في تعزيز منو وتطور ش������بكات جتارية مكثفة، ونظم 

معق������دة للتعاون، والتعبير املادي عن هوية األفراد واجلماعات 
)مجوهرات، طالء اجلسم، وغيرها(. وعلى ضوء هذه الرؤية، 
فإن السمات املميزة للعصر احلجري القدمي األعلى - الزيادة 
الهائلة في اس������تخدام الرموز، على س������بيل املثال، أو إدراج 
م������واد غريبة في صناع������ة األدوات - تبدو وكأنها كانت نتيجة 

للتضخم في حجم السكان.
لقد كان ميك������ن للنمو في حجم الس������كان أن يؤثر في 
أس������الفنا بطريق����������ة أخ���رى أيضا، وذلك بتس������ريع وتيرة 
التطور. وكما أكد <J. هوكس> ]من جامعة ويسكونس������ن-
ماديس������ون[، فإن وجود عدد أكبر من السكان يعني مزيدا 
من التحوالت والفرص لوجود سالالت مدّجنة مفيدة جتتاح 
املجموعات الس������كانية مع تكرار توالد أفرادها. وقد يكون 
له������ذا التوجه تأثير صارخ في البش������ر احلديثني أكثر من 
تأثيره في البش������ر بالعصر احلجري القدمي األعلى، وذلك 
مبضاعفة النمو الس������كاني الهائل ال������ذي صاحب تدجني 
النباتات قبل نحو 000 10 س������نة. وقد تطرق <G. كوكران> 
و<H. هاربندين������گ> ]وكالهما من جامعة أوتا[ في كتابهما 
بعنوان »انفجار العشرة آالف سنة«، الذي نشر عام 2009، 
إل������ى وصف متغيرات اجلينات املتع������ددة  - من تلك التي 
تؤثر في ل������ون اجللد إلى تلك التي حتدد مدى تقبل حليب 
البقر - التي نش������أت وانتشرت بسرعة على مدار العشرة 
آالف س������نة املاضية، ويعود الفض������ل في ذلك إلى األعداد 

املتزايدة لألفراد القادرين على التوالد.
من ش������به املؤك������د أن العالقة ب������ني بقيا البالغني ونش������وء 
تقالي������د ثقافية متطورة جديدة، بدءا م������ن تلك التي ظهرت في 
العصر احلجري القدمي األعلى، كانت عملية إيجابية للتغذية 
الراجعـــة feedback. ف������ي أول األمر صارت البقيا، باعتبارها 
أحد مخرجات ش������كل ما من أش������كال التغير الثقافي، شرطا 
مس������بقا ألشكال السلوك الفريدة واملعقدة التي تيز احلداثة 
modernity. وهذه االبتكارات بدورها عززت من أهمية البالغني 

الكبار وبقياهم، التي أدت إلى التوسعات السكانية التي كان 
لها مثل ذلك األثر الثقافي العميق واآلثار اجلينية genetic في 

أسالفنا. فقد كانوا بحق أكبر سنا وأكثر حكمة.            <
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وكبديل، لنتخّي������ل كونا غريبا من دون 
زمن، ليس فيه س������وى الفضاء. فإذا كان 
لهذا الكون بعد واح������د أو اثنان أو أربعة 
أو ثماني������ة أبع������اد، فإن كال م������ن جزيئات 
املادة والقوة سيوَصف مْوجيا بنمط واحد 
م������ن األعداد – وهو عدد في جبر قســـمة 
division algebra، وه������ذا اجلبر هو النظام 

الوحي������د الذي يس������مح باجلم������ع والطرح 
والضرب والقس������مة. وبعبارة أخرى، فإن 
املتجهات والس������پيُنرات تتطابق فيه: فكل 
واحد منهما مجرد أعداد حقيقية أو أعداد 
عقدية أو مرباعيات أو مثمانيات. فالتناظر 
الفائ������ق يب������رز بصفة طبيعية ش������ريطة أن 
يك������ون هناك وصف موحد للمادة والقوى. 
فالض������رب البس������يط يص������ف التفاعالت، 
وجمي������ع اجلزيئ������ات - بغ������ض النظر عن 

منطها - تستخدم نظام األعداد نفسه. 
إال أن عاملنا اللعبة plaything ال ميكن 
أن يك������ون حقيقيا، ألنن������ا بحاجة إلى أن 
نأخذ الزمن في االعتبار. ولهذا االعتبار 
ف������ي نظرية األوتار أثر مثي������ر لالهتمام. 
ففي كل حلظ������ة من الزم������ن ميّثل الوتر 
ش������يئا وحيد البعد، كما مث������ل املنحنى 
أو املس������تقيم. ولكن هذا الوتر سيرسم 
مبرور الزمن سطحا ثنائي األبعاد ]انظر 
الش������كل في الصفحة 31[. وهذا التطور 
يغّي������ر األبعاد التي يظه������ر فيها التناظر 
الفائق، وذلك باجلمع مرتني - مرة للوتر 
ومرة للزمن. وبدال من التناظر الفائق في 
بع������د واحد أو اثن������ني أو أربعة أو ثمانية 
أبعاد فإننا نحصل على تناظر فائق في 

ثالثة أو أربعة أو ستة أو عشرة أبعاد.
وعرضيا، كان منظرو األوتار يرددون 
خالل سنوات أن صيغ األبعاد العشرة 
self- للنظرية هي الوحيدة املتسقة ذاتيا
consistent. أم������ا احلاالت األخرى فإنها 

تعاني خلال في الطرح ُسّمي تشّوهات 
anomalies، حيث يؤدي حساب الشيء 

نفس������ه بطريقتني مختلفتني إلى جوابني 
مختلف������ني. فنظرية األوتار تفش������ل فيما 

ع������دا األبعاد العش������رة. غي������ر أن نظرية 
األوتار العشرية األبعاد، كما رأينا آنفا، 
هي نسخة من النظرية التي تستخدمها 
املثمانيات. وبالتال������ي، إذا كانت نظرية 
األوتار صحيحة، فإن املثمانيات ليست 
مجرد فضول؛ بل على العكس من ذلك، 
فهي تكش������ف عمق السبب الذي يجعل 
الكون ذا عشرة أبعاد: في عشرة أبعاد. 
ُت������دَرج جزيئات املادة والق������وة في منط 

األعداد نفسه – وهي املثمانيات.
ولكن هذا ليس نهاي������ة القصة. فقد 
ش������رع الفيزيائيون حديث������ا في جتاوز 
األوتار في أبحاثهم وذلك بأن أخذوا في 
االعتب������ار األغشـــية membranes. وعلى 
س������بيل املثال، ف������إن الغشـــاء الثنائي 
brane-2، يب������دو ف������ي كل حلظة كالورقة. 

ومبرور الزمن يرس������م الغش������اء حجما 
 .spacetime ثالثي األبعاد في الزمكان

وفي ح������ني كان ينبغ������ي علينا، في 
نظري������ة األوت������ار، إضاف������ة بعدين إلى 
مجموعتن������ا املعياري������ة املؤلفة من واحد 
واثن������ني وأربعة وثمانية أبعاد، صار من 
الض������روري اليوم إضاف������ة ثالثة أبعاد. 
ولذل������ك، عندما يتعلق األمر باألغش������ية 
علين������ا أن نتوقع ب������روز التناظر الفائق 
بشكل طبيعي في أربعة وخمسة وسبعة 
و 11 بعدا. وكم������ا هو احلال في نظرية 
األوتار، هناك مفاجأة تنتظرنا: يخبرنا 
 M-theory )1(M الباحث������ون أن النظريــــة
تتطلب 11 بعدا األمر الذي يس������توجب 
اس������تعمال املثمانيات بش������كل طبيعي. 
ولألس������ف، ال أحد يفهم النظرية M مبا 
يكفي حتى لكتابة معادالتها األساسية 
)بحي������ث إن احلرف M ميك������ن في هذه 
احلالة أن يرمز أيضا إلى احلرف األول 
م������ن mysterious(. إن������ه من الصعب أن 
نحدد بدقة الشكل الذي قد تأخذه هذه 

النظرية مستقبال. 
ولغاية اآلن، ينبغي اإلش������ارة إلى أن 
نظرية األوت������ار والنظرية M لم تتنبآ بأي 

ش������يء ميكن التأكد منه جتريبيا. فهاتان 
النظريتان هما مبثابة أحالم جميلة ليس 
إاّل. فالكون الذي نعي������ش فيه ال يبدو ذا 
10 أبعاد أو 11 بعدا، ولم نلحظ أي تناظر 

بني جزيئات املادة والقوة. وحاليا، يقدر 
<D. گ������روس> ]وهو أحد كب������ار اخلبراء 

العاملي������ني في نظرية األوت������ار[، بنحو 50 
ف������ي املئة رجحان احلص������ول على بعض 
ش������واهد التناظ������ر الفائق ف������ي املصادم 
 Large Hadron Collider الهدروني الكبير
التاب������ع للمنظمة األوروبية للبحث النووي 
(CERN). أم������ا املتش������ائمون فيقولون إن 

تلك النس������بة أقل من ذلك بكثير. واأليام 
وحدها ستكشف لنا ذلك. 

وبسبب هذا الغموض مازال الطريق 
أمامن������ا طوي������ال ملعرف������ة م������ا إذا كانت 
للمثمانيات الغريبة أهمية أساسية لفهم 
العالم ال������ذي نعيش في������ه، أو أن األمر 
ليس سوى بعض الرياضيات اجلميلة. 
وبالطبع، فإن جم������ال الرياضيات هدف 
نبي������ل في حد ذاته، لكن األمر س������يكون 
أكثر متعة لو اتضح أن املثمانيات تندرج 
ضمن ما جاد به نس������يج الطبيعة. وكما 
يبني تاري������خ األعداد العقدي������ة والعديد 
األخرى  الرياضياتي������ة  التط������ورات  من 
فم������ن املؤكد أنها لن تك������ون املرة األولى 
التي تزّود فيها اإلبداعات الرياضياتية 
البحتة الفيزيائيني باألدوات الدقيقة التي 
س������يحتاجون إليها مستقبال.           <

 membrane إلى احل������رف األول من M 1( يرم������ز احلرف(
= غشاء.

Scientific American, May 2011

مراجع لالستزادة

تتمة الصفحة 31 )األعداد األغرب في نظرية األوتار(
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رائحة إنسان)�(
إن فكَّ كود الكيفية التي يشم بها البعوض أهدافه البشرية قد

يؤدي إلى صنع ِفخاخ ومنّفرات أفضل تكبح جماح انتشار املالريا.
<R .J. كارلسون> - <F .A. كاري>

ميتل������ك البعوض قدرات ش������ّمية متط������ورة ملحوظة. فهذه 
احلشرات التي تنشر املالريا في جميع أنحاء إفريقيا جنوبي 
الصحراء الكبرى تأتي مجهزة بش������كل متمّي������ز للغاية للعثور 
على دم اإلنس������ان. وهي تتحرك باجتاه رائحة النََّفس والَعَرق 
البشريني، وعندها س������رعان ما ُتقحم أفواهها الشبيهة باإلبر 
في جلد الضحي������ة. وأثناء تناولها طعامها ينقل لعابها طفيلي 
، فمن خالل لدغة بس������يطة،  املالريا إلى داخل اجلرح. ومن َثمَّ

ميكنها أن تؤدي إلى إزهاق حياة في نهاية املطاف.
يفضل البعوض اآلخر أنواعا مختلفة من احليوانات- مثل 
املاشية أو الطيور. حتى إن بعضها، على ما يبدو، يفّضل أفرادا 
بعينهم ضمن املجموعة املس������تهدفة؛ فبعض الناس املشاركني 
في حفلة شواء صيفية يتعرضون لهجوم البعوض بال هوادة، 
ف������ي حني ال يتعرض بعضهم اآلخر لّلدغ مطلقا. وميكن لبعض 

البعوض تعّرف ضحاياه عن ُبعد أكثر من 165 قدما.
إذا تّكن الباحثون من فهم كيفية عمل النظام الشّمي لدى 
البعوض - أي كيف يتمكن من اكتشاف تلك املجموعة احملددة 
بدق������ة من املواد الكيميائية الطّي������ارة املميزة ملصدرها املفّضل 
من الدم - فس������يتمكنون من ابتكار ط������رق جديدة أكثر فعالية 
لطمس تلك الرائحة، أو »التش������ويش« على »الرادار« الش������ّمي 
لتلك احلشرات للوقاية من اللدغ. وفي البلدان املتقدمة، غالبا 
م������ا تكون مثل هذه اللدغات مجرد مصدر لإلزعاج، لكنها في 
إفريقيا وغيرها من األماكن تس������بب ما يقرب من مليون حالة 

وفاة سنويا بسبب املالريا وحدها.
نحن اثن������ان من بني العديد م������ن الباحثني املصممني على 
مكافح������ة انتش������ار املالريا. ومن دواعي س������رورنا أننا حققنا 
في اآلونة األخيرة قفزات مثيرة فيما يتعلق بفك ش������فرة كيفية 
تّكن بعوض أنوفيـــل گامبيـــي Anopheles gambiae، الناقل 
الرئيس������ي لطفيليات املالريا، من اكتش������اف رائحة ضحاياه 
من البش������ر. وتشير النتائج احلالية إلى أفكار لصنع املنّفرات 
والفخاخ التي ميكنها تعزيز اإلجراءات الدفاعية األخرى مثل 

الناموسيات، ورمبا التوصل إلى لقاح فعال في يوم ما.

جينات للروائح)��(
والس������تقصاء كيفية اكتش������اف البع������وض املس������ّبب للمالريا 
فرائسه البشرية، بدأنا بحش������رة مختلفة، وهي ذبابة الفاكهة 
دروسوفيال ميالنوگاســـتر Drosophila melanogaster. فعلى 
العكس من البعوض، يتكاثر ذباب الفاكهة بس������رعة وتس������هل 
تربيت������ه في املختبر، كما ميكن تعديل جيناته بس������هولة. وعليه 
أصبحت دروس������وفيال ميالنوگاس������تر احلي������وان الذي جترى 
عليه األبحاث في العديد من املختبرات، ولذلك اس������تخدمناها 
الكتشاف اآلليات اخللوية واجلزيئية األساسية املتعلقة بحاسة 
الشم لدى احلشرات، وهي معرفة ميكننا تطبيقها في التجارب 

SCENT OF A HUMAN )�(
GENES FOR ODORS )��(

باختصار
صغيرة من كواش������ف الرائح������ة لدى البع������وض، واملوجهة بدقة 
لكشف رائحة البشر. وميكن لتش������خيص املواد الكيميائية التي 
ميكنه������ا خداع أو إعاقة تلك املس������تقبالت املوجهة أن يؤدي إلى 
حتس������ني الفخاخ واملنّفرات، مما ميكنه من أن يس������اعد على كبح 

جماح انتشار املالريا.

ل������م يفهم العلماء بصورة كاملة كيفية تيي������ز البعوض لرائحة َعَرق 
وَنَفس البشر من غيرها من الروائح املوجودة في الطبيعة.

قام املؤلفان بإدغام جين������ات البعوض في ذباب الفاكهة - في 
املختبر - إلنتاج كواش������ف للروائح، ومن ثم اختبار حساسيتها 
لنحو 110 م������واد ذات رائحة. أظهرت التج������ارب وجود مجموعة 
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األكثر صعوبة على البعوض األصعب في التعامل معه.
إن ذب������اب الفاكهة، مثل البعوض، يكش������ف ع������ن الرائحة 
بواس������طة قرون استش������عار ولوامس فكية، وهي أعضاء تبرز 
من الرأس وتعم������ل مبنزلة األنف. أما الشـــعيرات الصغيرة 
)الُهلـــب( tiny bristle التي تغطي هذه النتوءات فتغّلف نهايات 
اخلاليا العصبية التي ميكن استثارتها، واملكّرسة للشّم. تتسلل 
جزيئات الرائحة من خالل املس������ام املوجودة في الش������عيرات 
لتصل إلى اجلزيئات، أو »املستقِبالت«، املكتِشفة للروائح في 
الداخل. وعندما ترتبط اجلزيئات مبستقبالت الرائحة، ترحتل 
إش������ارة كهربية عبر اخللية العصبية، أو العصبون، إلى دماغ 

احلشرة، مشيرة إلى أن الرائحة موجودة.
وطوال س������نوات، حاولنا م������ع غيرنا م������ن الباحثني، دون 
ج������دوى، العثور على اجلينات اخلاصة مبس������تقبالت الرائحة 
في احلش������رات، آملني بأن نتوصل إل������ى الكيفية احملددة التي 
تتمك������ن بها ه������ذه املخلوقات من التمييز ب������ني الروائح التي ال 
تعدُّ وال حتصى في البيئة. وأخيرا بدأت االكتش������افات تتوالى 
ف������ي عام 1999، حني تّك������ن باحثو فريقنا ]ف������ي جامعة ييل[ 
وغيرهم من اكتشاف أوائل اجلينات التي تكود للمستقِبالت. 
ومبرور الوقت، اكتشفنا 60 جينا ملستقبالت الرائحة في ذبابة 

الفاكهة. وفتحت معرفة تسلسل كود الدنا DNA لهذه اجلينات 
الباب أمام فهم كيفية عمل هذه املستقبالت. وقد وجدنا أيضا 
أن التركيبة الوراثية لألجهزة الش������مية لكل من ذباب الفاكهة 
والبعوض متشابهة، ومن َثمَّ فإن دراسة الذبابة من شأنها أن 

تساعدنا على فهم حاسة الشم لدى البعوض.
جاءت الفكرة الرئيس������ية من س������اللة م������ن ذبابة الفاكهة 
دروسوفيال ميالنوگاس������تر ذات طفرة جينية، والتي وصلت 
إل������ى مختبرن������ا بطريق املصادف������ة. ففي الش������هر 2001/11، 
قّدم أحدنا )<كارلس������ون>( محاضرة ف������ي جامعة برانديس 
 Brandies University القريبة من بوسطن، وكانت احملاضرة 

عن اجل������ني Or22a، وهو أول جني مس������تقبالت الرائحة في 
ذبابة الفاكهة قد اكتش������فه مختبرن������ا. وبعد تلك احملاضرة، 
تقدم أس������تاذ مساعد في جامعة برانديس إلى املنصة، وقال 
إنه ميتلك ساللة دروسوفيال ميالنوگاستر ذات طفرة تفتقر 
إلى هذا اجلني الذي يكود ملستقبالت الرائحة. وتساءل عما 
إذا كانت هذه الس������اللة ذات فائدة، وهذا األمر لم يستغرق 
من <كارلسون> إال جزءا من األلف من الثانية ليجيبه قائال: 
»نع������م!« وفي اليوم التالي، قاد <كارلس������ون> س������يارته عبر 
الطريق الس������ريع رقم 91، مصطحبا قارورة صغيرة حتتوي 

John R. Carlson
<كارلسون> أستاذ البيولوجيا اخللوية واجلزيئية 

والنمو في جامعة ييل، وقد درس األسس اجلزيئية 
واخللوية حلاسة الشم لدى احلشرات ملدة 25 عاما.

Allison F. Carey
<كاري> تخرجت حديثا من جامعة ييل بشهادة 

طبيب )دكتور( ودكتوراه في علم األعصاب. وتواصل 
أبحاثها عن املالريا في معهد باستور بباريس. 

املؤلفان
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على الذبابة ذات الطفرة إل������ى مختبرنا بجامعة ييل في نيو 
هيڤن، كونيتيكت.

كان هدفنا الرئيس������ي يدور حول حتديد أي املس������تقبالت 
تس������تجيب ألي رائح������ة. فالعصب������ون الواح������د ميتل������ك آالف 
املس������تقبالت، لكنها متماثل������ة؛ وال يرتبط أي نوع إال مبجموعة 
صغيرة م������ن جزيئات الرائحة. وللعصبون������ات املختلفة أنواع 
مختلفة من املس������تقبالت، الت������ي ترتبط مبجموع������ات أخرى. 
وألن ذباب������ة الفاكهة ذات الطفرة ينقصه������ا جني بعينه خاص 
مبستقبالت الرائحة، فقد افترضنا أنها حتتوي على نوع من 

العصبونات »الفارغة« التي تفتقر إلى املستقبالت.
وبالتأكي������د كانت كذل������ك. وبتطبيق تقني������ات وراثية متقدمة 
رت لدراسة دروس������وفيال ميالنوگاستر، قمنا بإدغام أحد  ُطوِّ
جينات املس������تقبالت في هذا العصبون، وال������ذي أنتج بعدها 
جزيئات املس������تقبالت املكودة. وبالنس������بة إلى كل مس������تقبلة 
عصبي������ة، كان بوس������عنا بعدئٍذ حتديد الرائح������ة التي تفّعلها. 
وعن طريق التوفيق املنهجي بني كل من مس������تقبالت الرائحة 
لدى دروس������وفيال ميالنوگاس������تر وبني عصبون فارغ، واحدا 
تلو اآلخ������ر، ومن ثم تعريض العصب������ون ملجموعة متنوعة من 
املركب������ات املُطِلقة للرائحة، تكّنا من معرفة أي من هذه املواد 

وّلد استجابة لدى أي من املستقبالت الكثيرة لتلك احلشرة.
وعلى مدى السنوات الثالث التالية، قامت <E. هالم> ]التي 
كانت وقتها طالبة دراس������ات عليا ف������ي جامعة ييل[ بعمل ذلك 

حتديدا. فوجدت أن املس������تقبالت الفردية تس������تجيب ملجموعة 
محدودة من الروائح، وأن روائح معينة تنّشط مجموعات فرعية 
بعينها من املس������تقبالت. وقد لوحظت نتائج مماثلة في اجلهاز 
الش������مي للثدييات. ومن َثمَّ فإن احليوانات، من ذبابة الفاكهة 
إلى البش������ر، تكتش������ف الروائح بالطريقة نفسها: حيث تعمل 
الروائح املختلفة على تنشيط توليفات مختلفة من املستقبالت. 
وتساعد هذه االس������تراتيجية على تفسير الكيفية التي تتمكن 
به������ا احليوانات، مبا فيها البعوض، من التمييز بني هذا العدد 
الهائل من الروائ������ح املوجودة في الطبيعة من دون حاجة إلى 

امتالك مستقبالت مخّصصة لكل صنف منفرد.

ذبابة تشم مثل بعوضة)��(
بعد أن تعرفنا جينات مستقبالت الرائحة في ذبابة الفاكهة، أردنا 
جتربة إدغام جينات املس������تقبالت املأخوذة من البعوض احلامل 
للمالريا في العصبون������ات الفارغة لذبابة الفاكهة. وبالتعاون مع 
<J .L. زويبل> ]من جامعة ڤاندربيلت[ و<H .M. روبرتس������ون> ]من 

جامعة إلينوي في أربانا- ش������امپني[ وزمالئهم، تّكنا من تعرف 
مجموع������ة وراثية مكونة م������ن 79 جينا يرّج������ح أن تكون جينات 
مس������تقبالت الرائحة في األنوفيل گامبيي وذلك من خالل البحث 
عن مكون������ات الدنا املش������ابهة ملثيالتها في جينات مس������تقبالت 

Mutant Nose Knows )�(
A FLY THAT SNIFFS LIKE A MOSQUITO )��(

أنف طافر يعلم أكثر)�(
متّكن الباحثون من عزل املســـتقبالت الكاشـــفة للرائحة لدى البعوض، 
التـــي تســـتجيب بقـــوة لرائحة البشـــر، وذلك باســـتخدام ســـاللة ذباب 

الفاكهة ذات طفرة حتتوي على عيب defect مفيد.

2 يحّرض اجلني العصبون على إنتاج املستقبالت املكودة، والتي ترتبط بجزيئات 
الروائح التي لها شكل معني. يتم إدخال جزيئات الروائح في ذبابة الفاكهة واحدا تلو 

اآلخر؛ فإذا ما ارتبطت املستقبالت بتلك الرائحة، يرسل العصبون إشارة إلى الدماغ 
تفيد بوجود رائحة، ومن ثم يكشف قطب كهربي هذه االستجابة للباحثني.

آلية جتريبية

1 يتم زرع جني يكود إلحدى مستقبالت 
الرائحة لدى البعوض في عصبون 

شمي لدى ذبابة الفاكهة التي تفتقر 
إلى املستقبالت الشّمية.

ذبابة الفاكهة

جزيء الرائحة

قطب كهربي 
يكتشف 
اإلشارة

مستقبلة عصبية

ُهلب

عصبون خضع 
لزرع جني

إشارة إلى 
الدماغ

بعوضة املالريا 



51 )2011( 12/11

الرائح������ة لدى ذبابة الفاكه������ة. ومن املمكن أن يؤدي زرع أي من 
هذه اجلينات في العصبونات الفارغة لذبابة الفاكهة، نظريا، إلى 
إنتاج مس������تقبالت الرائحة اخلاصة بالبع������وض في ذبابة. ولكن 
التجربة ميكن أن تفشل بس������هولة، إذ يفصل بني هذين النوعني 
من احلش������رات 250 مليون س������نة من التطور. فلم تكن لدينا أية 
فكرة عما إذا كان جني مس������تقبالت الرائحة اخلاص بالبعوض 

ميكن أن يعمل في عصبون ذبابة الفاكهة.
جرى توصيل نظامنا التجريب������ي مبكبر للصوت، بحيث 
إذا انطلقت إشارة من أحد العصبونات الشمية، فإن القطب 
الكهربائي يستش������عرها، ومن ثم يولد مكّبر الصوت سلسلة 
من النقرات املتقطعة. وعندما اختبرنا سلس������لة من الروائح 
على أول العصبونات الفارغة للذبابة التي مت تزويدها بجني 
البع������وض، ظل مكّبر الصوت صامتا بصورة مخيبة لآلمال. 
حتى ساورتنا الشكوك في أن مستقبل البعوض رمّبا ال يعمل 
في عصب������ون ذبابة الفاكهة، ولكن <هاِل������م> واصلت اختبار 
ب يطلق عليه اسم 4-ميثيل  العينات. وعندما وصلت إلى ُمركَّ
فينـــول methylphenol-4، ب������دأ مكبر الصوت بالصراخ، ولم 
يكن حماس������نا أقل صخب������ًا. وقد علمنا الحق������ا أن 4-ميثيل 
فينول، الذي تش������به رائحته قليال رائحة اجلوارب الرياضية 
املس������تعملة، هو أحد مكون������ات َعَرق اإلنس������ان. وقد وجدنا 
وس������يلة ملعرفة أية رائحة تستثير رد فعل أي من مستقبالت 
البعوض، وهي معلومات ميكن أن تساعدنا على فهم الكيفية 
التي حتّدد بها البعوضة موقع فريس������تها البش������رية، وكيف 

ميكننا تعطيل تلك العملية.
ومع هذه النتيجة املشجعة في جعبتنا، طفقنا نقرأ حول 
الروائح البش������رية واخترنا 110 مركبات الختبارها، مبا في 
نا قائمتنا  ذلك العديد من مكونات الَعَرق البشري. وقد َضمَّ
روائح ذات بنى جزيئية مختلفة، مما وس������ع عّينة قياس������نا. 
ومن ثم، بدأنا بزرع كل من اجلينات املس������تقبلة ملستقبالت 
األنوفيل گامبيي التس������عة والسبعني، واحدا تلو اآلخر، في 
العصبون������ات الفارغ������ة. وقد ثبت أن خمس������ني من جزيئات 
املستقبالت كانت فعالة ضمن السياق الذي وضعناه. وبعد 
ذلك، بدأن������ا باختبار قائمتنا املكونة م������ن 110 روائح مقابل 
املس������تقبالت اخلمس������ني الفعالة، مما نتج منه 5500 توليفة 
للمس������تقبالت- الروائ������ح. وقد تطلبت عملي������ة أخذ العينات 

املكثفة النطاق أياما وليالي طواال.
ومن مجموعة البيانات هذه، تعّرفنا عددا من املس������تقبالت 
التي اس������تجابت بق������وة ملركب واحد فقط أو لع������دد قليل جدا 
م������ن املركبات. فقد كن������ا مهتمني بتلك املس������تقبالت الضيقة 

االســـتجابة narrowly tuned. وق������د عللن������ا ذلك ف������ي أنه إذا 
احتاجت بعوضة ما إلى حتدي������د مركب بعينه، وبدرجة عالية 
من احلساس������ية والتخصص - أي املركب الذي يش������ير إلى 
مصدر الدم - فإن البعوضة قد تستخدم مستقبلة متخصصة 
وشديدة احلساس������ية. وبالفعل، وجدنا أن معظم املستقبالت 
»الضيقة االستجابة« تستجيب للمركبات التي هي من مكونات 
الَعَرق البش������ري. وعلى س������بيل املثال، فإن أولى مس������تقبالت 
البع������وض التي اختبرتها <هاِلم> ف������ي العصبونات الفارغة - 
وهي املس������تقبلة التي استجابت بقوة للمركب 4-ميثيل فينول- 
اتضح أنها »ضيقة االس������تجابة«. ومن ب������ني 110 مركبات، لم 
يستثر هذه املستقبلة بالقوة نفسها إال عدد قليل من املركبات 
األخرى. وثمة مستقبلة أخرى كانت ضيقة االستجابة للمركب 
1-أوكتني-3- أول octen-3-ol-1، وهو مركب شائع في الروائح 
البشرية واحليوانية. يجذب هذا املركب بقوة العديد من أنواع 
البع������وض، مبا فيها كولكس پيپنيـــس Culex pipiens، النوع 
الش������ائع في الباحات اخللفية للمنازل ف������ي الواليات املتحدة، 
 .West Nile virus وال������ذي ميكنه أن ينقل ڤيروس غرب النيـــل
وبعض الفخ������اخ التجارية التي ُتباع جل������ذب البعوض بعيدا 
عن الناس في الباحات اخللفي������ة للمنازل ينبعث منها املركب 

1-أوكتني-3- أول.

تشويش األعصاب إليقاف احلشرات)�(
من املمكن أن تعّجل نتائ������ج أبحاثنا تطويَر منّفرات وفخاخ 
أفضل للبعوض. ومن بني الطرق القياسية الختبار الفخاخ 
طريقة يتم فيها وضع مواد ف������ي الفخاخ احلقلية ملعرفة ما 
إذا كانت جتذب البعوض. وكون هذه العملية تتسم بالبطء، 
فال ميكن اختبار س������وى عدد محدود من املواد الكيميائية. 
كما أن التجارب املختبرية الكالس������يكية لها عيوبها أيضا. 
وفي كثير من احلاالت، يس������مح املتطوعون من البشر بطالء 
إح������دى الذراعني مبركب ما، وبعد ذلك يدخلون هذه الذراع 
ف������ي صندوق يحتوي على عش������رات البع������وض. أما املواد 
الكيميائية التي تنفر منها احلش������رات فيمكن اس������تخدامها 
الحق������ا باعتبارها منّفرات. وفي املقارب������ة التي انتهجناها، 
ميكنن������ا إجراء اختبار س������ريع لعدد أكب������ر بكثير من املواد 
الكيميائية، مما يجعل اكتشاف مواد جديدة وفعالة الجتذاب 
أو تنفير البعوض أقرب احتماال بكثير - ومن دون احلاجة 

إلى متطوعني من البشر.
فعلى س������بيل املثال، يستخدم <زويبل> مستقبالت الرائحة 

JAM THE NERVES, STOP THE INSECTS )�(

التتمة في الصفحة 59
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ثواٍن قبل الزلزال الكبير)�(
ميكن أن تطلق نظم كشف الزالزل إنذارا قبل حلظات
من وقوع زلزال كبير، وهو وقت كاف إلنقاذ األرواح.

<R. آلن> 

ُتعـــدُّ الـــزالزل فريـــدة مـــن نوعهـــا فـــي قائمـــة الكوارث 
الطبيعيـــة، من حيث كونها ال تصدر حتذيرا على اإلطالق 
قبـــل وقوعها. لنأخـــذ مثال حالة زلزال »لومـــا پريتا« الذي 
ضـــرب منطقة خليج ســـان فرانسيســـكو فـــي 1989/10/17، 
متامـــا فـــي الوقـــت الـــذي كانت جُتـــرى فيه االســـتعدادات 
ملباراة بطولة العالم املسائية بني فريقي سان فرانسيسكو 
جيانتـــس وأوكالند آيس. ففي متام الســـاعة 5:04 من بعد 
الظهـــر هـــّز انزالق مفاجئ لصدع ســـان أندريـــاس املنطقة 
بقـــوة كانت كافيـــة النهيار ما يقارب 1.5 ميـــل من الطريق 
الســـريع املؤلف من طابقني وأجزاء من جســـر باي بريدج 

الذي يربط أوكالند بســـان فرانسيســـكو. لقد أّدى ذلك إلى 
مقتل أكثر من 60 شخصا.

وعلى مر الســـنني، حاول العلماء العثور على جزء من 
إشـــارة محّددة - إشـــارة منذرة حتى ولو كانت ضعيفة – 
تســـمح للمتنبئني بحدوث الـــزالزل بأن يحددوا وبدقة أين 
ومتى ستحدث الزالزل الكبرى، مما يبعد الناس عن األذى. 
وبعد عقود في البحث مضت عبثا يشكك الكثير من علماء 

الزالزل اآلن في وجود مثل هذه اإلشارة.
ومـــع ذلـــك لـــم يفقـــد كل األمل بعـــد. ففي غضـــون ثوان 

SECONDS BEFORE THE BIG ONE )�(
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مـــن حدوث احلـــركات اخلفيفـــة األولى للزلزال، يســـتطيع 
العلماء اليوم بقليل من التيقِن التنبَؤ مبدى قوة وانتشار 
الهـــزة القادمـــة. ومن خالل دمج العلـــم اجلديد في تقانات 
االتصـــاالت احلديثة ميكن للســـلطات احلصول على بضع 
عشرات من ثواني التحذير. ورمبا تصل إلى نصف دقيقة، 
لتحذيـــر النـــاس في منطقة الضرر. قد ال يبـــدو ذلك كافيا، 
ولكنـــه مـــع ذلك، يكفي إلرســـال حتذيرات إلغـــالق محطات 
توليـــد الطاقة وشـــبكات الســـكك احلديديـــة، وفتح أبواب 

املصاعد تلقائيا ووضع رجال اإلطفاء في حالة تأهب.
لقـــد وقـــع زلـــزال لومـــا بريتا إلـــى اجلنوب مـــن خليج 
»ســـان فرانسيسكو« في جبال ســـانتا كروز الوعرة. وبعد 
أن بـــدأت األرض باالهتزاز، اســـتغرق انتقـــال االهتزازات 
املدمـــرة أكثـــر من 30 ثانية لقطع مســـافة 60 ميال للوصول 
إلى سان فرانسيسكو وأوكالند، األمكنة التي شهدت أكثر 

مـــن 80% مـــن الضحايا. ولـــو كان نظام اإلنـــذار املبكر من 
الزلـــزال موجودا آنذاك ألمكـــن توفير زمن حتذير قد يصل 
إلـــى 20 ثانية قبل وصول الزلزال إلـــى قلب املنطقة. وهذا 
وقت كاف إلبطاء وإيقاف القطارات وإصدار أوامر حتويل 
مســـار الطائرات عنـــد اقترابها النهائـــي وحتويل أضواء 
إشـــارات مرور الشـــوارع إلى اللون األحمر ملنع السيارات 
من دخول املناطق اخلطرة مثل اجلسور واألنفاق، ويكون 
بإمـــكان العاملني في بيئـــات العمل اخلطـــرة االنتقال إلى 
مناطق آمنة، وميكن وضع األجهزة احلساسة في وضعية 
االنتظار لتخفيف األضرار واخلســـائر. كما يتمكن تالميذ 
املدارس والعاملون في املكاتب االختباء حتت مكاتبهم قبل 
وصـــول الهزة. وهكذا ســـتكون املنطقة مســـتعدة للصمود 

أمام األذى القادم.
ومثل هذه الشـــبكات تنتشـــر فـــي جميع أنحـــاء العالم 

Richard Allen
أستاذ اجليوفيزياء ومدير مساعد ملختبر علم 

الزالزل بجامعة كاليفورنيا - بيركلي، يقوم 
حاليا باختبار منوذج لنظام إنذار مبكر من 
الزالزل ميكن نشره في كل أنحاء كاليفورنيا.

املؤلف

باختصار
ومثل هذه الشبكات موجودة بالفعل 
في عدد من البلدان حول العالم. وميكن 
أن يحمي النظـــام املقترح لكاليفورنيا 
األفـــراد واملؤسســـات التجاريـــة عبـــر 

والية گولدن ستيت.

تعتمـــد معظـــم هـــذه النظـــم على 
حقيقـــة أّن زلـــزاال مـــا يحـــدث علـــى 
مرحلتـــني: صدمـــة مفاجئة ســـريعة 
احلركة، وموجة بحركة أبطأ تسبب 

اجلزء األكبر من الدمار.

وميكن أن حتّدد شـــبكة مقاييس 
الزلـــزال  مركـــز  بســـرعة  الـــزالزل 
وحُتّســـن التنبـــؤات املتعلقة بشـــدة 
الزلـــزال وتقلـّل من حـــدوث إنذارات 

زائـفـة.

تكشـــف شـــبكات التحذيـــر املبكر 
مـــن الـــزالزل املراحل األبكـــر لزلزال 
ما وُتطلق إنذارا لتحذير الناس من 
اخلطـــر. وميكن أن توفـــر اإلنذارات 
عشرات الثواني من زمن التحذير. 
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خطر الزلزال مجسات قائمة

منخفضمجسات مقترحة مرتفع

أسفل 
املنطقة

نظام شيك آلرت ShakeAlert املقترح لوالية كاليفورنيا
تعد كاليفورنيا واحدة من األماكن األكثر عرضة للزالزل على الكرة األرضية، ومع ذلك فإنها 

تفتقر إلى نظام حتذير أساسي. فقد اقترح احتاد مكون من اجلامعات والوالية ووكاالت فدرالية 
توسيع الشبكة الزلزالية لتغطي كل الوالية. وهذا البرنامج سيكلف 80 مليون دوالر فقط، وهو 

رقم ميكن استعاضته عدة مرات عندما يضرب أول زلزال كبير.

إطالق اإلنذار
 حاملا يكتشف نظام التحذير من الزالزل 

زلزاال شديدا، فإنه يصدر إنذارا. وفي هذا 
السيناريو عندما يتسبب كسر في صدع 

سان أندرياس في جنوب منطقة خليج 
سان فرانسيسكو إيريا في حدوث هزة 

قوية، فسيكون لدى أولئك الذين يقطنون 
في املناطق األكثر اكتظاظا بالسكان في 

الشمال أكثر من نصف دقيقة لالستعداد. 

املدارس:
سُيطَلق إنذار مسموع 

للطلبة إلعطائهم 
الوقت لالختباء حتت 

طاوالتهم.

املصاعد:
في األبنية الشاهقة 

ستتوقف عند الطابق 
األقرب وتفتح 

أبوابها.

نظم قطارات 
املسافرين:

ستكبح تلقائيا، مما 
يقلل من فرصة خروج 

القطار عن مساره.

املصانع:
ستوقف العمليات 

وحتّول األجهزة إلى 
وضعية األمان.

مواقع البناء:
سينذر العمال 

باخلروج من أشد 
املواقع خطورة.

الهواتف
النقالة واحلواسيب 

الشخصية:
ستضيء مع إنذارات 

معينة.

الطائرات:
عند االقتراب من منطقة 

املطارات سُتعطى إشارات 
الدقيقة األخيرة »اجته 

إلى مكان آخر«.

40 ثانية 

30 ثانية

20 ثانية
موديستو

زمن التحذير: 10 ثوان

ال يوجد حتذير
گيلروي 

ساليناس

سانتا كروز

مركز الزلزال 
السطحي

سان هوزيه 

سان ماتيو

سان 
فرانسيسكو

فرميونت

أوكالند
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S P
S P

في مواقع مختلفة مثل املكس������يك وتايوان وتركيا ورومانيا. 
ويع������د النظ������ام الياباني من بني النظم األكث������ر تقدما، حيث 
تصدر الش������بكة الوطني������ة حتذيراتها عب������ر معظم محطات 
اإلذاعة والتلفزيون، وعّدة ش������ركات للهاتف اخللوي، وكذا 
نظ������ام مخاطبة اجلمهور ف������ي املراكز التجاري������ة واألماكن 
العامة األخرى. ومنذ تفعيل هذا النظام قبل ثالث س������نوات 
ونصف الس������نة، مت بالفعل إرس������ال اإلن������ذارات على نطاق 
واس������ع ألكثر من اثني عش������ر زلزاال. فقد كان لدى الناس 
في املصانع واملدارس والقطارات والسيارات بضع حلظات 
ثمينة لالس������تعداد؛ وبااللتزام باإلنذارات لم ترد أي تقارير 
ع������ن وقوع حاالت الهلع أو حوادث على الطرق الس������ريعة. 
وتعّد الوالي������ات املتحدة األمريكية متخلف������ة عن بقية العالم 
في هذا املجال، إال أن تطبيقا جتريبيا جديدا واس������ع املدى 
في كاليفورنيا من ش������أنه أن يفضي سريعا إلى نظام إنذار 

واسع النطاق في تلك الوالية التي تقع فوق خط الصدع.
ومنذ زمن طويل وكاليفورنيا تتوقع الزلزال الكبير املقبل فإذا 

ما أنشأنا فيها اآلن نظاما لإلنذار فسيمكننا إنقاذ األرواح.

من موجات االهتزاز إلى التحذيرات)��(
إن األرض الواقع������ة حت������ت أقدامنا تتح������رك. ومع انحراف 
الصفائح التكتونية على س������طح األرض حتتك قطع القارات 
الواحدة مع األخرى وتتصادم مثل تصادم الس������يارات في 
حوادث الطرق السريعة. كما أن القشرة األرضية - الطبقة 
اخلارجي������ة من الصفائح التي نعي������ش عليها - مرنة، ولكن 
فق������ط إلى حد معني. عند حدود التقاء هذه الصفائح تنحني 
قش������رة األرض إلى أن يغ������دو الضغط أكبر م������ن التحّمل، 
وعندما تنفل������ق حتت الضغط تتحرر الطاقة الكامنة املخزنة 
على م������دى العقود املاضية عبر س������طح األرض مزلزلة كل 

شيء في طريقها.
حتدث املئات من الزالزل كل يوم. وحلس������ن احلظ، فإن 
معظمها صغير لدرجة أننا ال نعرف ش������يئا عن هذه الزالزل 
دون مساعدة أجهزة قياس الزالزل احلساسة. ففي الزالزل 
اليومية ينزلق مس������توي الصدع نح������و 3-6 أقدام فقط؛ وال 
ميكن للبش������ر أن يشعروا بهذه االهتزازات. أّما في الزالزل 
التي يكون قْدرها 5.0 درجات فإّن مستوي الصدع يتحرك 
نحو ميل أو اثنني؛ ويشعر الناس بسهولة بهذه احلركة، إال 
أّن املبان������ي احلديثة ميكن أن تصمد أمام مثل هذه الزالزل. 

االستعداد إلطالق اإلنذار)�( 
تكشــــف نظــــم التحذيــــر املبكر من الــــزالزل عن االهتــــزازات األولــــى لزلزال 
كبير، فتطلق نظم اإلنذار في وقت يســــبق االهتزاز األعنف. وسيســــتخدم 
نظــــام اإلنذار »شــــيك آلــــرت« ShakeAlert املقترح لوالية كاليفورنيا شــــبكة 
مــــن مقاييس الزالزل الرقمية ُتنَشــــر حول الوالية )فــــي األعلى إلى اليمني( 
إلعطــــاء املناطــــق املأهولة مــــا قد يصل إلــــى دقيقة من الزمن مــــن التحذير 
املســــبق قبــــل الزالزل. )وذلــــك باالعتماد علــــى موقع مركز الزلــــزال(. وهذه 
اإلنذارات ســــتمنح املؤسســــات التجاريــــة واملقيمني والهيئــــات العمومية 

وقتا للتأهب )في األسفل إلى اليمني(. 

 Ready To Rumble )�(
FROM WAVES TO WARNINGS )��(

كيف يعمل النظام

جتمع نظم التحذير من الزالزل اإلشارات من شبكة احملطات الزلزالية لتقارن بني 
الهزات الكبيرة وحُتّدد مراكزها. وبعد ذلك يرسل النظام إنذارا إلكترونيا مبكرا 

قبل وصول املوجة-S. وبقدر ما تكتشف محطات إضافية لالهتزازات، تصبح 
التنبؤات بحجم الزالزل ومراكزها أكثر دقة.

حتدث املئات من الزالزل الصغيرة كل يوم، وتقوم نظم التحذير من الزالزل بتحديد 
الزالزل الشديدة عن طريق فحص شكل املوجة األولية-P. يكون لالهتزازات 

الضعيفة )السهم )واللون( األزرق( نبضة حادة وقصيرة، بينما ُتظهر االهتزازات 
الشديدة )السهم )واللون( األحمر( على شكل هزة ذات سعة عالية وتردد منخفض.

تتكون جميع الزالزل من نوعني من املوجات: موجة أولية-P وتنتقل بضغط األرض في 
أثناء انتقالها، أي مثل انتقال املوجة الصوتية وهي تتحرك بسرعة ولكنها ال تسبب 

الكثير من الدمار، أّما املوجة الثانوية-S التي تعقبها فإن الصخور تدفعها نحو األعلى 
ونحو األسفل مثل موجة البحر وهي ُتطلق معظم طاقة االهتزاز العنيف.

اجتاه حركة املوجة

اجتاه حركة املوجة

 P-املوجة
)املوجة 
األولية(

املوجة 
 S-الثانوية

)موجة القص(

ض 
ألر

ة ا
رك

 ح
عة

س

هزة كبيرة

إشارات 

مركز الزلزال 
السطحي

حساس

الزمن

وصول املوجة 
S-الثانوية

علم التحذير املبكر من الزالزل

وصول املوجة 
P-األولية

هزة صغيرة
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أّم������ا في الزالزل التي قدرها 8.0 درجات فإّن احلركة تنتقل 
مئات األميال عبر مس������توي الص������دع، وميكن أن تتد إلى 

سطح األرض وقد تشطر بناء ما إلى نصفني.
ومن خالل مراقبة تعاظم اإلجهادات في الفترات ما بني 
الزالزل، يدرك علماء الزالزل بأن العديد من مناطق القشرة 
األرضي������ة على وش������ك االنهي������ار. إال أن للبني������ة التفصيلية 
للصدوع العميقة حتت السطح أيضا دورا مهما في تشكيل 
كل من التشققات الزلزالية وانتشارها - وهي بنية ال ميكن 
اعتيانهـــا sampled مباش������رة. ولهذا الس������بب يعتقد معظم 
علماء الزالزل أنه ال ميكن إنشاء نظام استشعار قادر على 
التنبؤ بحدوث زلزال كبير قبل س������اعات أو أيام من وقوعه. 
إن أفضل ما ميكن أن يفعله املرء في املستقبل املنظور يتمثل 

بالكشف بسرعة عن حدوث زلزال كبير وإطالق اإلنذار.
وتس������اعد بعض اخلصائص الفري������دة للزالزل على هذه 
املهم������ة. إن ما ن������راه كهزة متصلة، تص������ل إلينا في الواقع 
على مراحل. فتنتقل الطاقة الناجمة عن صدع في القش������رة 
 P-األرضي������ة عب������ر األرض على ش������كلني: املوج������ات األولية

واملوج������ات الثانوية-S ]انظر املؤطر في الصفحة 55[. يغادر 
كال النوعني من املوجات س������طح الصدع في الوقت نفس������ه 
وهناك ينتهي وجه الشبه بينهما. فاملوجات-P تشبه املوجات 
الصوتي������ة وهي عبارة عن موجات انضغاط تنتقل بس������رعة 
 P-نسبيا لكنها ال حتمل الكثير من الطاقة. إنك تشعر باملوجات
أثناء الزلزال كرطمة عمودية مفاجئة. أّما املوجات-S فتكون 
أكثر ش������بها بأمواج البحر، وهي ناقالت بطيئة حتتوي على 
معظ������م الطاقة وحتمل معها اله������زات األقوى. وتكون حركة 
األرض أفقية وعمودية، وميكن لهذه املوجات أن تطيح مببان 

بأكملها كما لو أنها طّوافات صغيرة وسط األمواج. 
إضافة إلى ذلك، ليس������ت جميع املوجات متشابهة، فهي 
تتخذ أش������كاال مختلفة اعتمادا على مساحة رقعة االنزالق. 
فتتميز املوجة-P)1( املنتشرة في رقاع انزالق صغيرة بسعة 
منخفضة نس������بيا وتردد عاٍل - فهي نبضة صغيرة ولكنها 
حادة. أّما الزالزل األكبر فتفلق مساحات أوسع من الصدع 
 P-وتؤدي إل������ى مزيد من االنزالق، وهكذا فإّن املوجة األولية

 Worldwide Warnings )�(
 p-wave )1(

رومانيا ليوّفر للعاصمة بوخارست حتذيرا مبكرا من الزالزل التي تنطلق 
فــــي جنوب شــــرقي جبــــال الكارابات على بعــــد مئة ميل. وفــــي املقابل، فإن 
اليابان بكاملها معرضة للزالزل، فبعد حدوث زلزال كوبي عام 1995 والذي 
تســــبب بقتــــل أكثر من 6000 شــــخص، قامت الدولة بتركيــــب أكثر من 2000 
محطــــة زلزاليــــة لتغطية كافة أرجــــاء البالد، وهو اآلن نظــــام اإلنذار األكثر 

تقدما في العالم. 

يوجد حاليا في العالم خمســــة نظم لإلنذار املبكر من الزالزل، يتناســــب كل 
منهــــا مــــع تضاريــــس معينة في البلد الذي يقع فيه. في املكســــيك، تكشــــف 
أجهــــزة االستشــــعار املقامة على ســــاحل احمليط الهادي الهــــزات التي تبدأ 
طلق إنذارات في مدينة مكســــيكو  مبنطقة االنغراز subduction البحرية وُتُ
ســــيتي، وهي مدينة كبيرة يقطنها نحو عشــــرين مليون نسمة ومبنية على 
رواســــب غرينية ُتضّخم الهزات األرضية. وبشــــكل مماثل، فقد ُصمم نظام 

منظور عاملي 
حتذيرات في جميع أنحاء العالم)�(

 

منخفضمرتفع

مركز احمليط الهادي 
للتحذير من أمواج 

التسونامي 

رومانيا

سويسرا

كاليفورنيا إيطاليا اليابان

الصني

تايوان

مكسيكو

تركيا

نظام حتذير في مرحلة االختبار 
نظام حتذير فعال قائم خطر الزلزال 
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س������تكون ذات سعة أعلى 
واألمر  أخف������ض،  وترّدد 
الفرق بني زقزقة  يش������به 
وزئير  الصغي������ر  الطائر 

الدب الرمادي. 
زالزل  ملقياس  وميكن 
واح������د أن يس������تنتج قْدر 
على  باالعتماد  الزل������زال 
ه������ذه املعلوم������ات فق������ط. 
موج������ة  أي  وس������تطلق 
أولية-P ذات س������عة عالية 
وت������ردد منخفض إنذارا. 
الواحدة  احملطة  ومقاربة 
هذه هي الوسيلة األسرع 
املجاورة  املناطق  لتحذير 

ملرك������ز الزلزال. ومع ذلك تتباين طبيعة التصدعات الزلزالية - 
إذ ال تتش������ابه كل الزالزل م������ن الدرجة 5.0 - كما أن نوعية 
الطبقات الرس������وبية حت������ت مقياس الزالزل حت������ّور املوجة 
األولية-P. وه������ذا التباين يزيد من احتم������ال حدوث كل من 
اإلن������ذارات الزائفة – حتذي������رات عندما ال تكون هناك زالزل - 
واإلنذارات التي ال ُتستش������عر حتى عندم������ا يكون الزلزال 

املدمر في طريقه إلينا.
ولتخفي������ض احتمال ح������دوث اإلن������ذارات الزائفة وغير 
املُستشعر بها على حد سواء ميكننا دمج البيانات املسجلة 
في العديد من أجهزة قياس الزالزل املوزعة بحيث تفصلها 
عن بعضها مس������افة بضعة أميال. فف������ي مثل هذا التوزيع، 
ستكون الطبقات الرس������وبية حتت كل مقياس مختلفة ومن 
َثمَّ نتمكن من احلصول على تقدير متوس������ط حلجم الزلزال. 
تتطل������ب هذه املقاربة ش������بكات رصد زلزالي������ة لنقل بيانات 
أجهزة القياس إلى موقع مركزي للتكامل فيما بينها. ولكن 
يس������تغرق نقل البيانات وحتليلها ثواني قليلة، وفي كل ثانية 
تر تنتقل خاللها املوج������ة الثانوية-S املدمرة من ميلني إلى 

ثالثة أميال أخرى.
 وهكذا، فإن أفضل مقاربة هي إذن ضّم مقاربة احملطة 
الواحدة وتلك املعتمدة على الش������بكة، وه������ذا يوّفر إمكانية 
إطالق جميع التحذيرات الس������ريعة ف������ي املنطقة القريبة من 
مركز الزلزال والتحذيرات بعش������رات الثواني التي تستبق 

وصول الزلزال إلى املواقع األبعد.
 ويتعني على أي نظام املفاضلة بني صحة املعلومات ووقت 

التحذير املتاح. ومع تزايد البيانات التي جتمعها الش������بكة 
الزلزالية، فسوف تتحسن التنبؤات، ولكن سيتناقص الوقت 
املتواف������ر قبل حصول الهزة. وقد يقبل بعض املس������تخدمني 
بحدوث إنذارات زائفة أو غير ُمستش������عرة في مقابل توفير 
وقت أكبر للتحذير. فعلى س������بيل املثال قد تفّضل املدارس 
احلص������ول على حتذير أبكر لكي يتمكن األطفال من اللجوء 
إلى أماكن آمنة. وقد توفر بعض اإلنذارات الزائفة س������نويا 
التدريبات املنتظمة والضرورية حتى يتعلم اجلميع ما يجب 
القيام ب������ه. أّما محطات الطاقة النووية فتتطلب، في املقابل، 
ثاني������ة واحدة فقط إلغالق املفاعل - ولكن لهذا العمل تكلفة 
باهظة. ولذلك سيرغب مش������غلو هذه احملطات في االنتظار 

حتى التيقن من حدوث هزة شديدة.

إنذارات قريبة وبعيدة)�(
لقد توف������رت نظم التحذي������ر العامة من ال������زالزل على مدى 
عقود بش������كل أو بآخر. فقد بنى املهندس������ون اليابانيون في 
الستينات من القرن املاضي مقاييس الزالزل في مسارات 
قطارات شينكانسن اجلديدة الفائقة السرعة، بحيث إن أي 
اهتزاز مفرط س������يطلق إنذارا مينح الس������ائق فرصة إلبطاء 
َم العلماء ُنظما من شأنها استخدام  القطار. وفيما بعد، صمَّ
مقاييس الزالزل من ُب�عد لبّث التحذيرات املسبقة عن الهزات 
األعنف. فقد ُص�ممت ش������بكة املكسيك للكشف عن الزالزل 
بالقرب من الس������احل وِلَبثِّ التحذيرات إلى مدينة مكسيكو 
س������يتي، وهي مدينة قدمية يقطنها أكثر من عشرين مليون 
نسمة ومبنية على قيعان بحيرات ذات رواسب غرينية تزيد 
قدر املوجات الزلزالية. وميكن أن توفر املسافة بني الساحل 

واملدينة أكثر من ستني ثانية للتحذير. 
في عام 1993، ُأعيد تشغيل نظام املكسيك، وبعد عامني 
خض������ع ألول اختبار جدي له. ففي 1995/10/9 ضرب زلزال 
قدره 8.0 درجات قبالة ساحل مانزانيلو. التقط نظام التحذير 
الهزة، وبّث اإلنذارات عل������ى محطات تلفزيونية وإذاعية في 
مدينة مكس������يكو س������يتي وكذلك عن طريق نظام إنذار عبر 
ب������ث إذاعي مخصص مماثل حملطة بث نش������رة الطقس في 
الوالي������ات املتحدة. ونتيجة لهذا التحذير تكنت الس������لطات 
من وقف نظام املترو قبل خمس������ني ثانية من وصول الهزة، 

وُأخليت املدارس وفق ما كان مخططا.
يعتمد نظ������ام اليابان، الذي ُطّبق ف������ي عام 2007، على 
االس������تخدام املكثف للتقان������ة الش������خصية، بحيث ال تبث 

نتيجة للتحذير، 
متكنت السلطات 

من وقف القطارات 
الكهربائية حتت 
األرض »املترو« 

قبل خمسني ثانية 
من وصول الهزة، 
وإخالء املدارس 

وفق ما كان 
مخططا.

ALERTS NEAR AND FAR )�(
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اإلنذارات فقط إلى التلفزيون والراديو فحسب وإمنا أيضا 
من خالل أجهزة االس������تقبال اخلاصة في املنازل واملكاتب 
وامل������دارس. فُتبي�ّن النوافذ التي تظهر فجأة على شاش������ة 
احلاس������وب خريطة ملوقع مركز الزلزال وانتشار املوجات 
الزلزالية. ويب������دأ مؤقت بالعد التنازل������ي لوصول الزلزال 
إلى موقعك ويشير إلى شدته املتوقعة. كما سيقوم مزودو 
خدمات الهاتف اخللوي بإرس������ال رسائل حتذيرية جلميع 
الهواتف مترافقة م������ع إنذار صوتي معني. أما الصناعات 
احليوية، مثل محطات الطاقة النووية، وش������بكات الس������كك 
احلديدي������ة واملطارات ومنش������آت تصنيع امل������واد اخلطرة 
فتستخدم نظم اتصاالت مخصصة  لهذا الغرض ومتكيفة 

مع حاجاتها.
تب������ني التجربة اليابانية أّن نظ������م التحذير من الزلزال ال 
تساعد على حماية األرواح فحسب، بل تساعد أيضا على 
إنقاص اخلس������ائر النهائية. ففي عام 2003 س������ّبب زلزاالن 
قرب سينداي في اليابان خسائر بأكثر من 15 مليون دوالر 
 semiconductor لتصنيع أشـــباه املوصـــالت OKI ملصن������ع
بسبب احلرائق والضرر الذي حلق باملعدات ونقص اإلنتاج. 
وكان على املصنع أن يتوقف عن العمل لفترات تتراوح بني 
17 و 13 يوم������ا على التوالي بعد اله������زات األرضية. أنفقت 

الشركة حينئذ مبلغ 000 600 دوالر لتحديث املصنع وتركيب 
نظام حتذير من الزالزل. ومنذ ذلك احلني، تكبدت الش������ركة 
في زلزالني مماثلني خسائر بنحو 000 200 دوالر وتوقف عن 

العمل ملدة 4.5 و 3.5 يوم فقط.

لعنة والية كاليفورنيا
تعد كاليفورنيا بلد الزالزل. ففي عام 2006 تضافرت قوى 
مجموع������ة من اجلامعات والهيئ������ات الفدرالية واحلكومية 
لتطوير نظام ش������يك آلرت ShakeAlert، وهو نظام حتذير 
من ال������زالزل تابع للوالي������ة. حاليا يربط نظ������ام مبدئي ما 
يق������رب من 400 محطة لرصد الزالزل معا، وس������وف تقوم 
قريبا بإرسال اإلنذارات إلى مجموعة اختبار صغيرة من 
املس������تفيدين. س������يوفر النظام املنجز ليس فقط اإلنذارات 
الفوري������ة املعتمدة على احملطة الواح������دة ألولئك الذين هم 
بالقرب من مركز الزلزال ولكن س������يوفر أيضا اإلنذارات 
الواس������عة النطاق املعتم������دة على الش������بكة ألولئك الذين 
يكونون على مس������افة أبعد. وإذا س������ارت األمور على ما 
يرام فس������تصدر اإلنذارات في غض������ون خمس ثوان بعد 

.P-أول ضربة ملوجة الزلزال األولية

حت������ى اآلن، ما زال الطريق طويال أمام والية كاليفورنيا 
قبل أن تتم تغطيتها بش������بكة ش������املة مثل شبكة اليابان. إذ 
تتمركز محطات الزالزل األربعمئة القائمة  حول مناطق خليج 
سان فرانسيسكو ومدينة لوس أجنلوس تاركة الفراغات ما 
بينها ]انظر املؤّطر في الصفحة 54[. ومع أّن معظم سكان 
كاليفورنيا يعيش������ون بالقرب من هات������ني املنطقتني فإّن هذه 
الفراغات تبطئ فاعلية النظام وتقلل من دقته، إذ سيستغرق 
اكتش������اف موجات الزلزال األولية-P في مواقع متعددة وقتا 
أط������ول. ففي اليابان تتوزع األجه������زة على بعد 15 ميال من 
بعضها البعض في جميع أنحاء البالد. وهذا املستوى من 
التباعد في والية كاليفورنيا س������يوّفر أفضل أداء للنظام مع 
عدد أقل من اإلنذارات الزائفة وغير املستشعر بها ومزيدا 

من الوقت للتحذير من الزالزل. 
وتلك اإلنذارات، مثل إنذارات اليابان، ستفّعل االستفادة 
من أدوات ش������بكات االتصاالت الت������ي يقتنيها معظم الناس 
كل يوم. فسيس������تقبل األفراد اإلن������ذار على هواتفهم النقالة 
مشيراإلى شدة الهزة املتوقعة، وإلى العد التنازلي حتى بدء 
الهزة، ورمبا إلى تعليمة بسيطة مثل »اختبئ حتت الطاولة« 
أو »انتقل إلى منطقة آمنة«. وعلى األرجح سترغب املنظمات 
األكبر، ذات البنى التحتية الواس������عة االنتشار عبر اإلقليم، 
في احلصول على معلومات أكث������ر تفصيال مثل احلصول 
على خارطة بالوقت احلقيقي لتقدم موجة الزلزال وانتشار 

اهتزاز األرض في املنطقة املتأثرة.
ال يتطلب إنش������اء نظام كهذا سوى استثمارات متواضعة 
مقارنة باألخطار احملتملة لزلزال كبير، فهو يتطلب وجود 100 
محط������ة قياس زلزالية جديدة وحتديثا للبني������ة التحتية القائمة 
بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 80 مليون دوالر. وهذا النظام سوف 
يقلع ويعمل في غضون خمس س������نوات، وفي س������ت سنوات 
سوف نكون ممتنني جدا لهذا النظام.                               <
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اخلاص������ة باألنوفيل گامبيي املزروع������ة في خاليا موجودة في 
أطباق مختبري������ة صغيرة. تقوم إنســـاالت)robots )1 بتعريض 
اخلاليا آلالف املركبات في غضون بضع ساعات. وحتى اآلن، 
تكن <زويبل> من فحص أكثر من 000 200 مركب، تسبب أكثر 
من 400 منها تنش������يط أو تثبيط مس������تقبالت الرائحة. وسيتم 
حتليل هذه املركبات بتعمق أكبر في التجارب املستقبلية، ومن 

ثم سيتم دفع أفضلها إلى مرحلة التجارب امليدانية.
هذه املقاربة املختبرية سمحت لنا أيضا بتحري املركبات 
التي تعم������ل كمنشـــطات فائقـــة superactivators - تلك التي 
ُتشوش العصبونات الشمية عن طريق اإلفراط في استثارتها 
إلى درجة تتوقف عندها قدرتها على إرسال اإلشارات أو تربك 
 confusant دماغ البعوض������ة. وميكن إطالق املركبات املُربكـــة
بالقرب من األكواخ التي ينام فيها القرويون في بلدان إفريقيا 
جنوبي الصحراء الكبرى، مما مينع البعوض احلامل للمالريا 
من العثور على أولئك السكان. وميكن أيضا للتحري املختبري 
حتديد املركبات التي تثّبط املستقبالت »الضيقة االستجابة«، 
مما يعوق قدرة احلش������رة على استش������عار هدفها. وبدورها، 
فمن املمكن إطالق عوامل اإلخفـــاء masking agents هذه في 
األكواخ، أو اس������تخدامها في املواد املنّفرة املس������تخدمة على 
اجلل������د، ملنع البعوض م������ن إدراك أنها قريبة من مصدر للدم. 
ومن املمكن أيضا التعامل مع املركبات التي يجدها البعوض 
كريهة باعتبارها مواد منّفرة. هذا ويقوم الباحثون املتعاونون 
معن������ا بجامعة فاگينينگني في هولن������دا بالتجريب على بعوض 
األنوفيل گامبيي لتحديد ما إذا كان مزيج من بعض املركبات 
التي تعّرفناها مفيدا بهذه الطرق. وقد اكتشف زمالؤنا بالفعل 

بعض التوليفات القوية.
تاريخيا، يس������ّبب العديد من طرق مكافحة احلشرات، مثل 
الرش الواس������ع النط������اق للمبيد احلش������ري DDT، في إحلاق 
األذى باحليوانات، ورمبا بالبش������ر. ف������ي حني ميكن أن تكون 
طرق املكافحة القائمة على حاس������ة الش������م أق������ل ضررا منها 
بكثير. فالفخ الش������مي ال يتطلب سوى كمية صغيرة من املادة 
اجلاذبة attractant؛ ألن البعوض حس������اس للغاية لتلك املواد. 
إضافة إلى ذلك، ف������إن املركبات اجلاذبة التي توجد عادة في 
َعَرق وَنَفس البش������ر تكون غير سامة في اجلرعات املنخفضة. 
وإذا اس������تخدمت الس������موم أيضا في هذه الفخاخ، فستكون 
محصورة بدال من نش������رها على نطاق واس������ع. وإضافة إلى 
ذلك، تكون مكافحة احلش������رات املس������تندة إلى حاس������ة الشم 
أكثر دق������ة، بكثير، من تلك املرتكزة على املبيدات احلش������رية.  
وقد أظهرت املقارن������ة بني البيانات املتوفرة لدينا عن البعوض 

وذباب الفاكهة أن معظم مستقبالت األنوفيل گامبيي »الضيقة 
االستجابة« تس������تجيب ملركبات توجد في الَعَرق البشري، في 
حني أن املس������تقبالت الضيقة االس������تجابة في الدروس������وفيال 
ميالنوگاس������تر تس������تجيب للمركب������ات املتطاي������رة املنبعثة من 
الفواكه. وميكن اختيار أمزجة من املواد اجلاذبة التي جتتذب 
احلش������رة املس������تهدفة بالذات، ومن ثم تترك أثرا أخف بكثير 
في البيئة. وبصفة عامة، فإن مكافحة احلش������رات القائمة على 
حاسة الشم تعد أقل ضررا بكثير في العالم الطبيعي، وأكثر 
قبوال من الرش العام للس������موم. وإذا كان باإلمكان استخدام 
مزي������ج من املركبات الفعالة بدال م������ن مركب واحد، فمن األقل 

احتماال أن تنشأ مقاومة ضدها في مجتمع البعوض.
ومن أجل أن تكون العوامل التي اكتشفتها جتاربنا مفيدة 
ف������ي الدول الت������ي تعاني الفقر، فيج������ب أن تتوافر في صورة 
عبوات رخيصة الثمن. تتس������م الفخاخ التي ينبعث منها ثاني 
أكس������يد الكربون من عبوات الغاز املضغوط - واملس������تخدمة 
على نطاق واس������ع ف������ي البلدان الغنية - بكونه������ا غير عملية 
ف������ي املناطق الريفية من العالم النامي. ويجب أيضا أن تكون 
املركب������ات اجلاذبة واملنّفرة مس������تقرة كيميائي������ا في احلرارة 
االس������توائية الالفحة. ومازلنا بانتظار م������ا إذا كان باإلمكان 

حتقيق هذه املتطلبات.
هناك حاج������ة إلى مقارب������ة متعددة األوج������ه للقضاء على 
املالريا. وس������تؤدي الناموسيات والعقاقير احملّسنة فيها دورا 
رئيسيا. ومن جانبهم، يعكف الباحثون بثبات على تطوير لقاح 
فع������ال للمرض. ومع ذلك، فإن هن������اك حاجة ُملحة إلى أدوات 
إضافية ضمن ترسانة األسلحة املضادة للمالريا. وعلى وجه 
التحديد، فمن املمكن أن ميثل التالعب بالس������لوكيات املوّجهة 
بحاسة الشم لدى البعوض خطوة كبيرة في هذا الطريق. وفي 
معرض الصراع ضد مرض يؤثر في مئات املاليني من البشر 
كل عام، ميكن حتى ملساهمة صغيرة أن حُتدث فرقا كبيرا في 

حياة الكثيرين.                                                 <
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تطور العني)�(
صار لدى العلماء اآلن تصور واضح

حول كيف تطورت عيوننا البالغة التعقيد.
<D .T. المب>

عنُي اإلنس������ان عضو بالغ التعقيد. فهو يعمل مثل كاميرا 
ت�جمع الضوء وترّكزه وحتّوله إلى إش������ارة كهربائية يترجمها 
الدماغ إلى صور. ولكن بدال من فيلم التصوير فإن العني حتوي 
ش������بكية عالية التخصص حتّس ب�الضوء وتعالج اإلش������ارات 
باستخدام عشرات األنواع املختلفة من العصبونات. ونتيجة 
ل�هذا التعقيد، بقي منشأ العني لفترة طويلة من أشهر احلجج 
املفضلة ألنصار نظريتي اخللـــق والتصميم الـذكي)1( الذين 
يعتبرونه مثاال رئيس������ا على ما يس������مونه بالتعقيد غير القابل 
لالخت������زال، أي النظام الذي ال ميك������ن أن يعمل في غياب أي 
مك������ون من مكوناته، ومن ثّم ال ميكن أن يكون قد تطور طبيعيا 
من ش������كل أكثر بدائية. وفعال، حتى <تشارلز داروين> نفسه 
اعترف في أصل األنواع)2( - ال�كتاب الصادر في سنة 1859 
الذي فّصل فيه نظريته في التطور باالنتقاء الطبيعي - أنه قد 
يب������دو من غير املعقول التفكير ف������ي أن العني تطورت باالنتقاء 
الطبيع������ي. ولكن <داروين> كان يعتقد قطعيا أن العني تطورت 
به������ذه الطريقة على الرغم م������ن غياب األدلة حول األش������كال 

االنتقالية في ذلك احلني.
وظل م������ن الصع������ب العثور عل������ى أدلة مباش������رة. فبينما 
يس������تطيع الباحثون الذين يدرس������ون تطور الهي������كل العظمي 
توثيق اس������تحاالته بس������هولة من الس������جل األحفوري، إال أن 
األبنية املؤلفة من أنس������جة رخوة نادرا ما تتحول إلى أحفورة، 
وحت������ى إذا حتولت إلى أحفورة ف������إن األحفورة ال حتتفظ مبا 
يكف������ي من التفاصيل التي ت�س������مح بتحدي������د كيفية تطور هذه 

البنى. ومع ذلك حقق البيولوجيون مؤخرا تقدما مهما في تتبُّع 
أصل العني، وذلك بدراس������ة تطور أشكالها في األجّنة النامية 
ومبقارن������ة بنية العني واجلينات عبر األنواع إلعادة بناء أوقات 
ظهور السمات الرئيس������ة. وتشير النتائج إلى أن نوع عيوننا، 
أي النمط الش������ائع بني الفقاريات، أخذ ش������كله خالل أقل من 
مئة مليون سنة متطورا من مجّس ضوئي light sensor بسيط 
لضبط اإليقاعات اليومية circadian rhythms واملوسمية منذ 
نحو 600 مليون س������نة إلى عضو متطور بصريا وعصبيا منذ 
500 مليون س������نة. وبعد مرور أكثر من 150 س������نة من نش������ر 

<داروي������ن> لنظريته الرائ������دة تدق هذه النتائج آخر مس������مار 

في تاب������وت التعقيد غير القابل لالخت������زال وتدعم أناقة فكرة 
<داروين>. كما تفسر ملاذا ُيشاَهد في العني، ال�بعيدة كل البعد 

عن أن تكون آلة مصممة بإتق������ان، عددا من عيوب التصميم: 
هذه العيوب هي ندبات التطور. فاالنتقاء الطبيعي ال يؤدي إلى 
الكم������ال كما قد يعتقد البعض، بل يرجتل ليصنع ش������يئا من 

املواد املتوفرة له، فيأتي أحيانا ب�نتائج عجيبة.
 وكي يفهم املرء كيف ظهرت العني عليه أن يعرف شيئا عما 
حدث في احلقب الغابرة. فلدينا - نحن البش������ر - خط ال ينقطع 
من األس������الف ميتد إلى املاضي نحو أربعة باليني س������نة حتى 
بداية احلياة على األرض. فمنذ ما يقارب بليون س������نة تش������ّعبت 
احليوانات البس������يطة املتعددة اخلاليا إلى مجموعتني: تتصف 

EVOLUTION OF THE EYE )�(
creationists and intelligent design )1(

the origin of species )2(

باختصار
األنواع الفقارية.

الكاميرا، ضاربة  إلى أن جذور عيننا من منط  األدلة تشير  وهذه 
في القدم بشكل مدهش، وقبل أن تكتسب العناصر الضرورية لتعمل 
كعضو إبصار، كانت وظيفتها كشف الضوء لتعديل اإليقاعات اليومية 

عند أسالفنا القدامى.

اخللق  نظرية  أنصار  أن  لدرجة  معقدة  الفقارية  احليوانات  عنُي 
استعملوها لوقت طويل كحجتهم املفضلة على أنها ال ميكن أن تكون 

قد تطورت باالنتقاء الطبيعي.
لديهم  تشكل  العلماء  ولكن  تتأحفر،  ما  نادرا  الرخوة  األنسجة 
فهٌم ملنشأ العني من خالل مقارنة  بنى العني وتطورها اجلنيني في 
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إحداهما مبخطط اجلس������م املتناظر ش������عاعيا )لها جانب علوي 
وآخر سفلي، ولكن ليس لها أمام أو خلف( واألخرى، التي نشأ 
عنها أغلب الكائنات الت������ي نعتبرها حيوانات ثنائية التناظر لها 
جانبان أمين وأيسر، أحدهما انعكاس مرآة لآلخر، ويقع الرأس 
في أحد طرفيها. ومن ثم تش������ّعبت ثنائيات التناظر بدورها قبل 
نحو 600 مليون س������نة مضت إلى مجموعت������ني مهمتني: واحدة 
نش������أت عنها األغلبية الس������احقة من املخلوقات املعاصرة التي 
ليس لديها عمود فقري )الالفقاريات(، واألخرى تشمل ساللتنا 
الفقارية. وبعد أن افترقت هاتان الس������اللتان بقليل ظهر وتكاثر 
ع مذهل من مخططات اجلس������م خالل ما يسمى باالنفجار  تنوُّ
الكامبـــري cambrian explosion ال������ذي ترك أثره الش������هير في 
السجل األحفوري بني ما يقارب 540 إلى 490 مليون سنة خلت. 

ووضع هذا االنفجار التطوري األساَس لظهور عيننا املعقدة.

العني املركبة مقابل العني الكاميرا)�(
يبني الس������جل األحفوري أنه خالل االنفج������ار الكامبري ظهر 
شكالن مختلفان أساسا للعني. الشكل األول على ما يبدو هو 

العني املركبة)1( من النمط الذي نراه اليوم عند األفراد البالغني 
في جميع احلشرات والعناكب والقشريات، التي هي جزء من 
مجموعة الالفقاريات املعروفة باس������م )مفصليات األرجل()2(. 
ف������ي هذا النمط من العني تق������وم منظومة من وحدات تصويرية 
متماثلة كل واحدة منها عبارة عن عدسة أو عاكس ضوء ببّث 
الضوء إلى بضعة عناصر حساسة للضوء تسمى املستقبالت 
الضوئي������ة. والعني املركبة فّعالة جدا بالنس������بة إلى احليوانات 
الصغيرة، إذ توفر الرؤية بزاوية واسعة ودقة تفاصيل مكانية 
معتدل������ة في احلج������م الصغير. ورمب������ا وّفرت ه������ذه القدرات 
اإلبصاري������ة )خالل عصر الكامب������ري للتريلوبيت( وغيرها من 
مفصليات األرجل العتيقة ميزات بقاء مقارنة بالكائنات املختلة 
اإلبصار املعاصرة لها. إاّل أن العني املركبة غير عملية بالنسبة 
إلى احليوانات الكبيرة ألن حجم العني املطلوب لتحقيق إبصار 
ذي دقة تفاصيل عالية س������يكون كبيرا جدا. وهكذا، مع زيادة 
حجم اجلس������م ازدادت الضغوط االنتقائية التي تفّضل تطور 

COMPOUND VS. CAMERA )�(
compound eye )1(
the arthropods )2(

Trevor D. Lamb
<المب> باحث في قسم العلوم 

العصبية في كلية جون كورتني 
لألبحاث الطبية وفي مركز التفوق 
في علوم اإلبصار ملجلس األبحاث 

األسترالي بجامعة أستراليا الوطنية 
في كانبيرا. تركزت أبحاثه على 

املستقبالت الضوئية من العصّي 
واملخاريط في شبكية الفقاريات.

املؤلف
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منط آخر من العني، وهو نوع الكاميرا.
وفي العيون على ش������اكلة الكاميرا تش������ترك املس������تقبالت 
الضوئية جميعها في عدسة وحيدة تركز الضوء، وهي مرّتبة 
على ش������كل صفيحة )الشبكية( تبطن السطح الداخلي جلدار 
العني. ولدى احلّبار واألخطبوط عيون على شكل كاميرا ذات 
شبه س������طحي بعني البشر، ولكن مس������تقبالتها الضوئية من 
النمط نفس������ه الذي يوجد في عني احلش������رة. أم������ا الفقاريات 
فلديه������ا منط مختلف من املس������تقبالت الضوئية، ولهذا النمط 
نوع������ان في الفقاريـــات الفكية)1( )مبا فيه������م نحن(: املخاريط 

لإلبصار في النهار، والعصّي لإلبصار في الليل.
ومنذ عدة س������نوات ش������كلُت فريقا، مع كل م������ن <E .N. پيو 
جونيور> ]ال���ذي ك��ان يعم��ل حينه��ا في ج��امع��ة پنس��يلڤانيا[ 
و<S. كولني> ]من جامعة كوينسالند في أستراليا[ حملاولة فهم 
الس������بل احملتملة لتطور هذه األمناط املختلفة من املستقبالت 
الضوئية. وما وجدناه جتاوز مجرد اإلجابة عن ذلك الس������ؤال 

وقدم سيناريو مقنعا ألصل عني الفقاريات.

جذور عميقة)�(
وق������د الحظ هذا الفريق، مثل البيولوجي������ني اآلخرين قبلنا، أن 
الكثير من السمات املميزة لعني الفقاريات متماثلة عند جميع 
ممثلي فرع ضخم من شجرة الفقاريات، هو الفقاريات الفكية. 
ويشير هذا النمط إلى أن الفقاريات الفكية ورثت هذه السمات 
من سلف مش������ترك وأن عيننا كانت قد تطورت منذ ما يقارب 
420 مليون س������نة، عندم�ا كانت الفقاريات الفكية األولى )التي 

كانت على األغلب تش������به األسماك الغضروفية املعاصرة مثل 
س������مك القرش( جتوب البحار. وجادلنا ف������ي أن جذور عيننا 
ذات منط كاميرا ومستقبالتها الضوئية يجب أن تكون أعمق، 
فحّولن������ا انتباهنا إلى الفقاريات الالفكي������ة األكثر بدائية التي 

نتشارك معها في سلف مشترك منذ نحو 500 مليون سنة.
وأردن������ا أن نفح������ص تش������ريَح واحد من ه������ذه احليوانات 
بالتفصيل فقررنا أن نركز على واحد من احليوانات املعاصرة 
القليل������ة من هذه الزم������رة، وهو اجللكـــة lamprey ذو فم قمعي 
مصمم للم������ّص وليس للعّض. وتبني أن لهذه الس������مكة أيضا 
عينا من منط الكاميرا ذات عدس������ة وقزحية وعضالت. بل إن 
ش������بكية اجللكة ذات بنية ثالثية الطبقات مثل شبكيتنا، وتشبه 
مستقبالتها الضوئية شبها كبيرا املخاريط في شبكية اإلنسان، 
ر العصّي rods األكثر حساس������ية.  مع أنها على ما يبدو لم تطوِّ
فضال عن ذلك، فإن اجلينات التي تتحكم في الكثير من نواحي 
كش������ف الضوء واملعاجلة العصبية وتطور العني هي اجلينات 

نفسها التي توجه هذه العمليات في الفقاريات الفكية.

هذه التش������ابهات الالفتة للنظر في ع������ني الفقاريات الفكية 
كثيرٌة جدا مما ي�س������تبعد أن تكون قد ظهرت بصورة مستقلة 
في فروعها، بل يجب أن تكون العني التي تش������به في مالمحها 
األساس������ية عيننا موجودة عند الس������لف املش������ترك للفقاريات 
الفكية والالفكية منذ 500 مليون سنة. عند هذه النقطة تساءلنا 
م������ا إذا كّنا نس������تطيع أن نتتبع منش������أ العني ومس������تقبالتها 
الضوئي������ة إلى املاض������ي األقدم. ولألس������ف، ال يوجد ممثلون 
أحياء للس������الالت التي انفصلت عن ساللتنا خالل اخلمسني 
مليون سنة السابقة، وهي الفترة الزمنية املنطقية التالية لهذه 
الدراس������ة. ولكننا وجدنا أدّلة في عني حيوان غامض اس������مه 

.hagfish يث اجلرِّ
واجلريث، مثل أقاربه من س������مك اجللكة، هو س������مك عدمي 
الف������ك يش������به األنقليـــس)2(، ويعيش عادة ف������ي قعر احمليطات 
حيث يتغذى بالقش������ريات وجث������ث املخلوقات البحرية األخرى 
الراس������بة. وعندما يش������عر اجلريث بتهديد يفرز مخاطا لزجا 
للغاي������ة، ومن هنا لقبه »األنقلي������س املخاطي«. ومع أن اجلريث 
من الفقاري������ات، إاّل أن عينه تختلف اختالف������ا كبيرا عما هي 
ف������ي الفقاريات؛ فعني اجلريث ليس له������ا قرنية وال قزحية وال 
عدس������ة وال عضالت داعمة، وشبكيتها تتألف فقط من طبقتني 
م������ن اخلاليا وليس ثالث. وإضافة إلى ذلك، فكل عني مطمورة 
عميقا حتت طبعة ش������اّفة من اجللد. وتش������ير مالحظة سلوك 
اجلريث إلى أن هذا احليوان يكاد يكون أعمى ويس������تدل على 

اجليف بواسطة حاسة شمه احلادة.
ويشترك اجلريث بسلف مشترك مع اجللكة. ومن املفترض 
أن هذا الس������لف كان لديه عني من منط الكاميرا مثل اجللكة. 
ومن ثّم، يفترض أن عني اجلريث قد تدهورت من ش������كل أكثر 
تقدما، وبقاؤها بهذا الش������كل املصّغ������ر يخبرنا الكثير. فنحن 
نعلم من س������مك الكه������وف األعمى، مث������ال، أن العني ميكن أن 
تتدهور تدهورا جس������يما وميكن حت������ى أن تختفي خالل فترة 
وجيزة ال تتجاوز عش������رة آالف سنة. ولكن عني اجلريث بقيت 
على حالها مئات ماليني الس������نني. ويشير هذا االستمرار إلى 
أن لهذا العضو أهمية ما من أجل البقاء، حتى ولو لم يستطع 
احليوان اس������تخدامه للرؤية في األعم������اق املعتمة للمحيطات. 
ويشير هذا االكتشاف ضمنيا إلى أمور أخرى. فمن احملتمل 
أن تكون عني اجلريث قد وصلت إلى هذه احلالة من الضمور 
نتيجة فشل في النمو، وبهذا فإن البنية احلالية لعينه قد تثل 
مرحل������ة تطورية أبكر؛ أي إن كيفية عمل عني اجلريث ميكن أن 

DEEP ROOTS )�(
Jawed Vertebrates )1(

hagfish )2(
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تلق������ي ضوءا على كيفية عمل الع������ني األولية، أي العني البدئية 
قبل أن تتطور لتصبح عضو إبصار.

وميكن أن نس������توحي إش������ارات خفيفة إلى الدور الذي قد 
ص دقيق لش������بكية هذا احليوان.  تؤدي������ه عني اجلريث من تفحُّ
ففي الشبكية املعيارية للفقاريات، الشبكية ذات الثالث طبقات، 
تقوم اخلاليا في الطبقة املتوس������طة، والتي تس������مى باخلاليا 
الثنائية القطب، مبعاجلة املعلومات من املس������تقبالت الضوئية 

ونقلها إلى عصبونات اإلخـــراج output neurons التي تنتقل 
إش������اراتها إلى الدماغ ليجري تفسيرها. أما شبكية اجلريث 
ذات الطبقت������ني فتفتقر إلى اخلالي������ا الثنائية القطب املتداخلة، 
وه������ذا يعن������ي أن املس������تقبالت الضوئية تتص������ل بعصبونات 
اإلخراج مباشرة. ومن هذه الناحية تشبه التوصيالت العصبية 
لش������بكية اجلريث إلى ح������د كبير التوصيالت في ما يس������مى 

Echoes of Evolution )�(

600 500 400 0

موجودات
أصداء التطور)�(

إن بنيـــة العـــني وتطورها اجلنيني في اجلريـــث واجللكة، وهما كائنان فقاريان يشـــبهان األنقليس، يعطيان 
إشارات إلى كيفية تطور عيننا من منط الكاميرا وتأديتها لوظيفتها في مراحلها املبكرة. فاجلريث لديه عني 
ضامـــرة غيـــر قـــادرة على اإلبصار، إمنا الغرض منها، على األغلب، كشـــف الضوء مـــن أجل تعديل اإليقاعات 
اليومية ❶. ويشـــبه التطور املبكر لعني اجللكة عني اجلريث ذات البنية البســـيطة قبل أن تستحيل إلى عني 
معقدة من منط الكاميرا ❷. وعني اإلنسان تشبه عني اجلريث خالل تطورها، إذ متر مبرحلة تتكون الشبكية 
خاللها من طبقتني فقط قبل أن تظهر الطبقة الثالثة من اخلاليا ❸. ومن املعروف أن أوجه النمو اجلنيني 

عند الفرد تعكس األحداث التي مر بها تطور ساللته.
الفقاعة البصرية

4 أسابيع

5 أسابيع

شبكية ذات طبقتني

عني يرقة اجللكة

ماليني سنة مضت

آخر أحفورة لسمكة الفّكية

جلكيات الشكل

جريثيات الشكل: رتبة من 
احلبليات العدمية الفك

الغالليات

حبليات الرأس: حتت 
شعبة من احلبليات

نصف حبليات: شعبة 
من ثانويات الفم

الرخويات: شعبة من 
الالفقاريات

أشباه اإلنسان

ثنائيات التناظر:
فرع أو حتت 

مملكة في مملكة 
احليوان اخلاليا املولدة للشبكية

الشبكية

جلد شاف

اخلاليا الناضجة 
للشبكية

خاليا 
عقدية

العصب 
البصري

املستقبالت 
الضوئية

اخلاليا العقدية

القرنية

املستقبالت الضوئية

العدسة 
النامية

اخلاليا 
الثنائية 
القطب

العدسة

فقاريات

الفقاريات الفكية

شبكية ذات ثالث طبقات

❸ عني اإلنسان البالغ

❹

❷ عني اجللكة البالغ

  ❶ عني اجلريث البالغ

عني األسالف: تشير البينات املتوفرة إلى أن عينا أولية ال بصرية قد تطورت عند 
ســـلف الفقاريات منذ نحو 550 مليون إلى 500 مليون ســـنة ❹  وأن وظيفة طليعة 

العني من منط الكاميرا كانت كشف الضوء لضبط الساعة الداخلية للسلف.

العدسة
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بالغـــدة الصنوبرية)1(، وهي جس������م صغير يفرز الهرمونات 
في دماغ الفقاري������ات. تتحّكم الغدة الصنوبرية في اإليقاعات 
اليومية، وفي الفقاريات الالثديية)2( حتوي هذه الغدة خاليا 
مستقبلة للضوء تتصل مباشرة بعصبونات اإلخراج من دون 
خاليا وس������يطة؛ وفي الثدييات فقدت تلك اخلاليا القدرة على 

اإلحساس بالضوء.
وبناء على هذا التشابه مع الغدة الصنوبرية، اقترحت في 
عام 2007 مع زمالئي أن عني اجلريث ال تعمل في اإلبصار بل 
توف������ر املدخالت إلى ذلك اجلزء من دماغ احليوان الذي ينظم 
اإليقاعات اليومية احليوية، إضافة إلى النش������اطات املوسمية 
كالتغذي������ة والتكاثر. ومن ثم م������ن احملتمل أن العني األولية في 
الفقاريات األولية التي عاش������ت ما بني 550 مليون و500 مليون 
ر إاّل الحقا القدرة  س������نة مضت كانت عضوا البصريا ولم تطوِّ
عل������ى املعاجلة العصبية واملكونات البصرية واحلركية الالزمة 

لإلبصار املكاني.
وتدعم دراس������ات التط������ور اجلنيني لع������ني الفقاريات هذه 
النظرية. فعندما يكون س������مك اجللك������ة في طور اليرقة، يعيش 
ف������ي مجاري اجل������داول، وهو أعمى مثل اجلري������ث. وفي هذه 
املرحل������ة تش������به عينه عني اجلري������ث من حيث بس������اطة بنيتها 
وكونه������ا مطمورة حتت اجللد. وعندم������ا تر اليرقة في مرحلة 
التحول تنمو عينها الضامرة بش������كل ملم������وس وتتطور فيها 
ش������بكية ذات طبقات ثالث؛ وتتش������كل كذلك العدسة والقرنية 
والعض������الت الداعمة جميعها، ثم ينبثق العضو إلى الس������طح 
كع������ني الفقاريات من منط الكاميرا. ومبا أن جوانب كثيرة من 
تطور الفرد تعكس احلوادث التي جرت خالل تطور أس������الفه، 
نستطيع أن نستخدم تطور عني اجللكة، بشيء من احلذر، في 

إعادة بناء تاريخ تطور العني.
 إن عني الثدييات خالل تطورها اجلنيني تقدم بعض الشواهد 
التي تش������ير إلى منش������ئها التطوري. وقد اكتش������ف <B .E. ريز> 
وزمالؤه ]بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا[ أن توصيالت 
ش������بكية الثدييات تكون في البدء مثل توصيالت اجلريث إلى 
حد بعيد، إذ تتصل املس������تقبالت الضوئي������ة فيها بعصبونات 
اإلخراج مباش������رة؛ وبعد ذلك، وخالل بضعة أسابيع، تنضج 
اخلالي������ا الثنائية القط������ب وتنغرز بني املس������تقبالت الضوئية 
وعصبون������ات )نورونات( اإلخراج. وهذا التتالي هو تاما منط 
النمو الذي ميكن أن يتوقعه املرء ليعرف ما إن كانت ش������بكية 
الفقاري������ات قد تطورت من عضو ذي طبقتني لتنظيم اإليقاعات 
اليومي������ة، وذل������ك بإضافة ق������درة املعاجلة ومكونات لتش������كيل 
الصورة. ومن ثّم يبدو معقوال تاما أن هذه املرحلة البس������يطة 
املبك������رة للتطور تثل أث������را باقيا عن فترة ف������ي تاريخ التطور 
قبل اخت������راع توصيالت اخلاليا الثنائية القطب وقبل اختراع 

العدسة والقرنية والعضالت الداعمة.

نشوء املستقِبالت)��(
بينما كنا ندرس منو طبقات الش������بكية الثالث، خطر لنا سؤال 
آخ������ر متعلق بتطور العني. إذ تنقس������م املس������تقبالت الضوئية 
ف������ي مملكة احليوان إل������ى صنفني متميزين: صنـــف محوري 
rhabdomeric class وآخ������ر هدبـــي ciliary. وحت������ى املاض������ي 

القري������ب، كان أغلب العلماء يعتقد أن الالفقاريات تس������تخدم 

Scars of Evolution )�(
RISE OF THE RECEPTORS )��(

pineal gland )1(
nonmammalian vertebrates )2(

دليل
ندبات التطور)�(

حتوي عني الفقاريـــات، وهي بعيدة متاما عن أن 
تكـــون تصميمـــا ذكيا - عيوبا عديدة تشـــهد على 
أصلهـــا التطوري ويؤدي بعض هذه العيوب إلى 
تدني جودة الصورة، ومنها أن الشبكية مقلوبة، 
لذا يجب على الضوء أن مير عبر أجسام اخلاليا 
واأللياف البصرية قبل أن يصل إلى املســـتقبالت 
الضوئيـــة ❶؛ وتلقـــي األوعيـــة الدمويـــة التـــي 
متتـــد عبر الســـطح الداخلي للشـــبكية ظالال على 
الشـــبكية ❷؛ أما األلياف العصبية التي تتجمع 
ســـوية لتختـــرق الشـــبكية عبـــر فتحـــة وحيـــدة 
لتصبـــح العصب البصري، فتنشـــأ عنهـــا البقعة 

العمياء ❸.

❶

❸ ❷

املستقبالت الضوئية

الشبكية

العصب 
البصري

وعاء دموي
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صن������ف املس������تقبالت احملورية بينم������ا تس������تخدم الفقاريات 
الصن������ف الهدب������ي ولكن الوضع ف������ي الواقع، أكث������ر تعقيدا. 
فاملس������تقبالت الضوئية الهدبية مسؤولة في األغلبية الساحقة 
من املتعضيات organisms عن استش������عار الضوء لألغراض 
الالبصري������ة، مثل تنظي������م اإليقاعات اليومي������ة. وعلى العكس 
من ذلك، فإن املس������تقبالت احملورية تستشعر الضوء بغرض 
التمك������ني من اإلبصار حتديدا. وتس������تعمل األعني املركبة في 
مفصليات األرجل واألعني من من������ط الكاميرا في الرخويات، 
كاألخطبوط  - وكالهما تطور بصورة مس������تقلة عن العني من 
من������ط الكاميرا عند الفقاريات- مس������تقبالت ضوئية محورية؛ 
ولكن عني الفقاريات تستخدم الصنف الهدبي من املستقبالت 

الضوئية من أجل استشعار الضوء لإلبصار.
وف������ي عام 2003 نش������ر <D. آرندت> ]م������ن املختبر األوروبي 
للبيولوجيا اجلزيئية في هايدلبرگ، أملانيا[ بينات تش������ير إلى أن 
عيننا ال تزال حتافظ على خاليا مشتقة من املستقبالت الضوئية 
احملورية التي جرت عليها تعديالت عظيمة لتش������كل عصبونات 
)نورونات( اإلخراج التي ترس������ل املعلومات من الش������بكية إلى 
الدماغ. يعني هذا االكتش������اف أن ش������بكيتنا حتوي أنسال كال 
الصنفني من املس������تقبالت الضوئية: الصنف الهدبي الذي كان 
مستقبالت ضوئية دائما والصنف احملوري الذي استحال إلى 
عصبونات اإلخراج. وإن استخدام بنية موجودة لغرض جديد هو 
بالذات طريقة عمل التطور، ولهذا فإن اكتشاف أن للمستقبالت 
الضوئية الهدبية واحملورية أدوارا مختلفة في عيننا عن تلك في 
عني الفقاريات يعطي املزيد من القوة لألدلة التي تش������ير إلى أن 
عني الفقاريات نشأت من خالل عمليات طبيعية. ولكننا تساءلنا 
ما هي أشكال الضغوط البيئية التي كان من املمكن أن تدفع تلك 

اخلاليا نحو اتخاذ هذه األدوار اجلديدة.
وس������عيا إلى فهم أسباب س������يادة املس������تقبالت الضوئية 
الهدبية كمستش������عرات الض������وء في ش������بكية الفقاريات، في 
ح������ني تطور صنف اخلاليا احملورية إلى عصبونات إلرس������ال 
اإلشارات، أجريُت حتليال ملميزات األصبغة احلساسة للضوء 
في كل من الصنفني، أو الرودوپس������ينات، والتي سميت بذلك 
لدخ������ول جزيء األوپس������ني في تركيبها. وفي ع������ام 2004، بنّي 
<Y. شيتش������يدا> وزمالؤه ]في جامعة كيوتو باليابان[ أنه في 

مرحل������ة مبكرة من تطور األصبغ������ة البصرية للفقاريات حدث 
فيه������ا تغير جعل الش������كل املفّع������ل بالضوء أكث������ر ثباتا، ومن 
ث������م أكثر نش������اطا. وبناء عليه طرحُت فرضي������ة أن هذا التغير 
أدى كذلك إلى س������ّد الس������بيل أمام إعادة حتويل الرودوپسني 
املفعل إلى ش������كله اخلامل مرة أخرى، ويحدث هذا التغير في 
الرودوپس������ينات احملورية بامتصاص فوتون ثاٍن من الضوء؛ 

وهذا يتطّل������ب بالضرورة ظه������ور مس������ار بيوكيميائي إلعادة 
اجلزيء إلى شكله اخلامل الذي يسمح له باستشعار الضوء 
م������رة أخرى. وافترضُت أن������ه متى اجتمع ه������ذان العنصران 
أصبح للمس������تقبالت الضوئية الهدبية أفضلية واضحة على 
املستقبالت الضوئية احملورية في بيئات ذات مستويات إضاءة 
ضعيفة، مثل أعماق احمليطات، حيث مستويات الضوء ضعيفة 
جدا. وكنتيجة لذلك، رمبا اس������تطاعت بعض أوائل احلبليات 
chordates )أس������الف الفقاريات( اس������تيطان موائل إيكولوجية 

تعذر اس������تيطانها على احليوانات املعتمدة على املس������تقبالت 
ن يعطي  الضوئية احملورية - ليس ألن األوپسني الهدبي احملسَّ
إبصارا أفضل )فاملكونات األخرى للعني من منط الكاميرا لم 
تكن قد تطورت بعد(، بل ألنها قدمت طريقة أفضل الستشعار 

الضوء مما سمح بضبط الساعات اليومية واملوسمية.
ولهذه احلبليات العتيقة التي كانت تسكن في العوالم املظلمة 
أصبحت املستقبالت الضوئية احملورية ذات احلساسية األقل 
عدمي������ة الفائدة تقريب������ا، لذا صار عندها مج������ال لتأخذ دورا 
جديدا: عصبونات تنقل اإلش������ارات إل������ى الدماغ. )وفي هذه 
املرحلة لم تعد حتتاج إلى أوپسني، لذا أزاله االنتقاء الطبيعي 

من هذه اخلاليا.(

والدة العني)�(
بعد أن تكونت عندي وعند زمالئي فكرة حول نش������أة ش������بكية 
الفقاري������ات، أردن������ا أن نعرف كيف تط������ورت العني من عضو 
مستشعر للضوء، ولكن البصري، إلى عضو مشّكل للصورة 
منذ نحو 500 مليون س������نة. وهن������ا أيضا وجدنا أدلة في تطور 
األجن������ة. وفي مراح������ل النمو املبكرة تب������رز على كال اجلانبني 
البنية العصبية التي تنش������أ منها العني فتش������كل كيس������ني أو 
حويصلتني. وعندئذ تنطوي كل من احلويصلتني على نفس������ها 
فتشكل ش������بكية على هيئة احلرف C تبّطن داخل العني. ومن 
احملتمل أن التطور س������لك طريقا مماثال إلى حد بعيد. ومن ثم 
فقد افترضنا أن الع������ني األولية من هذا النوع، أي عينا أولية 
ذات شبكية على هيئة احلرف C بطبقتني تتألف من مستقبالت 
ضوئية هدبية في الطبقة اخلارجية وعصبونات إخراج مشتقة 
من املستقبالت الضوئية احملورية في الطبقة الداخلية، تشكلت 
عند أحد أسالف الفقاريات بني 550 مليون و 500 مليون سنة، 
لتقوم بوظيفة ضبط س������اعتها الداخلية ورمبا تس������اعدها على 

اإلحساس بالظالل وتوجيه جسمها بالطريقة املناسبة.
وفي املرحلة التالية للتطور اجلنيني تتش������كل العدس������ة، بينما 
تنطوي الشبكية إلى الداخل على نفسها؛ وتنشأ العدسة من تثخن 

AN EYE IS BORN )�(

التتمة في الصفحة 73
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كيف تغلبت نيويورك على اجلرمية)�(
ُتعتبر التفاحة الكبيرة)1( منوذجا في كيفية استئصال جرائم القتل والسلب وغيرها 

من العلل وذلك بفضل استغالله البارع لرجال الشرطة واألساليب املبتكرة.
<E .F. زميِرنگ>

على مدى العش������رين سنة الفائتة، كان سكان نيويورك أكبر 
املس������تفيدين من االنخفاض الكبير املطرد ف������ي معدل اجلرمية 
بشوارع املدينة الذي لم يسبق أن شهدت مثيله أي مدينة كبيرة 
أخ������رى في العالم املتقدم. ففي أقل من جيل، انخفضت معدالت 
عدد من اجلرائم الش������ائعة التي كانت تدبُّ الرعب في صفوف 
اجلماهير مثل جرائم القتل والس������طو والس������رقة، بنسبة تفوق 
80%. فم������ع حلول عام 2009 انخفض مع������دل جرائم القتل إلى 

درج������ة أقل مما كان عليه في ع������ام 1961. كما أن خطر تعرض 
املرء للس������رقة انخفض إلى ُس������دس معدله في ع������ام 1990، كما 

تراجع خطر سرقة السيارات بنسبة 16/1. 
فقبل عش������رين عام������ا كان معظم علم������اء اجلرمية وعلماء 
االجتماع يش������ّكون ف������ي إمكانية املدن الكبي������رة على خفض 
هذا النوع م������ن اجلرمية مبثل هذا الق������در. وعلى الرغم من 
أن مس������توى النجاح الذي حققته مدينة نيويورك باَت معروفا 
ثق������ا تام������ا اآلن، رمّبا ال يدرك معظ������م الناس أن جتربة  وموَّ
املدينة أظهرت عدم صواب العديد من الفرضيات الس������ائدة 
في أمريكا احلديثة بخصوص اجلرمية، مبا في ذلك الفرضية 
القائلة إن تخفيض معدل اجلرمية يقتضي أوال معاجلة الفقر 
والبطال������ة وتعاطي املخدرات، وأنه يتطلب أيضا إلقاء القبض 
عل������ى العديد من الن������اس وإيداعهم في الس������جن، أو ترحيل 
األقليات بعيدا عن مراك������ز املدن. فبدال من ذلك قامت مدينة 
نيويورك بقطع أش������واط كبيرة نحو حل مشكلة اجلرمية فيها 

من دون إجراء تغييرات جذرية في تركيبتها العرقية واإلثنية؛ 
وق������د فعلت هذا من دون أن تخفض مس������توى الفقر والبطالة 
بأكث������ر مما خفضته املدن األخرى؛ ال بل إنها قامت بذلك من 
دون أن تنتص������ر في حربها على املخ������درات أو من دون أن 
تش������ارك في عمليات احلبس اجلماعـــي)2( التي حدثت عبر 

بقية الواليات األمريكية. 
ومن املؤكد أن املدينة ستكون في وضع أفضل وأكثر أمانا 
إن تكنت من حّل مش������كالتها االجتماعية األعمق: حتس������ني 
مدارسها، وتقليل عدم املساواة في الدخل، وحتسني الظروف 
املعيشية في أسوأ األحياء. بيد أن جتربة مدينة نيويورك تقدم 
رس������الة واعدة مفادها أن معظم اجلرائم ما هي في ُجلِّها إال 
نتيجة ظروف ميك������ن تغييرها من دون إحداث تغييرات بنيوية 
را على البش������ر ارتكاب اجلرائم،  واجتماعية ُمكِلفة. فليس ُمقدَّ
واملجتمعات البش������رية ليست مجبولة بحكم طبيعتها اإلثنية أو 
اجلينية أو االجتماعي������ة - االقتصادية على احتمال أن تكون 
أكث������ر عرضة لذلك اخلطر. إضافة إلى ذل������ك، فإن التغييرات 
املنهجية التي أحدثتها املدينة في س������ياق جهودها للتقليل من 
اجلرائم لم تك������ن باهظة التكاليف وميكن مواءمتها مع ظروف 

املدن الكبرى األخرى. 

HOW NEW YORK BEAT CRIME )�(
)The Big Apple )1: اسم متعارف عليه ملدينة نيويورك.

mass incarceration )2(

باختصار
س������بيل املثال يعزز ارتكاب اجلرمية، وأن احتجاز الناس يقلل 

من معدالتها.
وتظهر حكاية هذه املدينة أن الناس ليسوا مجرمني بطبعهم، 
كما تش������ير إلى أنه بإمكان املدن األخرى حتقيق نتائج مماثلة 
من خالل زيادة عدد رجال الش������رطة املنتشرين في الشوارع، 

ال سيما في »النقاط الساخنة« لوقوع اجلرائم. 

في تس������عينات القرن العشرين هبطت معدالت اجلرائم األكثر 
شيوعا في معظم الواليات املتحدة األمريكية، بيد أن هذا الهبوط 
ف������ي مدينة نيويورك دام فترة أط������ول تصل إلى ضعف مدته في 

املدن األخرى ووصل إلى معدالت منخفضة أقل مبرتني. 
لق������د حت������دت النجاحات الت������ي حققته������ا مدين������ة نيويورك 
الفرضيات الش������ائعة، التي تقول إن استخدام املخدرات على 
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 انخفاض حقيقي)�(
لقد كانت الس������نوات التسع األولى التي انخفضت فيها معدالت 
اجلرمية في مدينة نيويورك جزءا من توجه وطني أكثر شمولية، 
وهو انخفاض عام بنس������بة 40% تقريبا كان ق������د بدأ في أوائل 
تس������عينات القرن العشرين وانتهى في عام 2000. لقد كان هذا 
الهبوط هو األطول واألوسع نطاقا في التاريخ احلديث في جميع 
أرج������اء الواليات املتحدة األمريكية. وما مييز مدينة نيويورك عن 
املنحى العام هو أن االنخفاض بلغ ضعف املنحى الوطني ودام 

فترة أطول تصل إلى الضعف. 
وميكن مش������اهدة هذا الفارق الهائل بني هبوط مقداره %40 
وآخ������ر مقداره 80% من خ������الل مقارنة معدالت القتل في الفترة 
الواقعة بني عامي 1990 و 2009 في أكبر خمس مدن في الواليات 
املتحدة، هي: نيويورك وهيوس������تون وفيالدلفيا وشيكاغو ولوس 
أجنل������وس. فالتراجع الكبير في معدل اجلرمية في تس������عينات 
الق������رن العش������رين قلل من جرائ������م القتل في جمي������ع هذه املدن 
اخلم������س، وكان مقداره كبيرا في أرب������ع مدن منها. ولكن أرقام 
نيويورك حتولت من املتوس������ط في معدالت جرائم القتل في عام 
1990 إلى األقل معدال بني املدن اخلمس - فهي أقل بنسبة %30 

من معدل املدينة التي تليها في األفضلية، وأقل بنسبة 40% فقط 
من املعدل املتوسط للمدن األربع األخرى. 

وبالطبع فإن من يقوم بإعداد إحصائيات اجلرائم الرسمية 
وتدقيقها هو دوائر الش������رطة ذاتها التي يعلو رصيدها عندما 
تهب������ط معدالت اجلرمية وتتلقى الل������وم عندما ترتفع. وبالفعل 
ه إلى مديرية ش������رطة مدينة نيويورك  فإن االتهامات التي ُتوجَّ
(NYPD))2( بأنها تتالعب في البيانات جلعل أرقام اإلحصائيات 

تبدو حسنة لقيت الكثير من اهتمام وسائل اإلعالم. ولكن هناك 
أيضا ثمة ش������واهد غير مؤكدة عن س������وء سلوك الشرطة في 
أماكن أخرى، تشمل عدة مدن أمريكية حيث األرقام الرسمية 
ال تدعو إلى التفاؤل كثيرا. ومع ذلك، كيف ميكن لنا أن نكون 
عل������ى ثقة من أن األخبار اجليدة على نحو الفت تعكس الواقع 

الفعلي جلرائم الشارع؟
لعل أفضل الطرق للتحقق من اجتاهات معدالت اجلرمية هي 
مقارنتها ببيانات مس������تقلة. ومن حس������ن احلظ أن هناك وكاالت 
مس������تقلة عن الش������رطة حتتفظ بسجالت ملؤش������رين رئيسني من 
مؤشرات اجلرمية، وقد أيدت نتائجها بيانات مديرية شرطة مدينة 
نيويورك NYPD. بالنس������بة إلى املؤش������ر األول، حتتفظ مديريات 
الصحة في املقاطعات بسجالت دقيقة عن جميع الوفيات وتقدم 
تقارير خاصة عن احلاالت التي تصنفها الش������رطة بأنها جرائم 
قتل متعمد)3( وقتل غير متعمد »غير ناجت من اإلهمال)4(«. وعبر 
السنوات التسع عش������رة التي كانت فيها تقارير الشرطة تشير 
إل������ى تراجع كبي������ر في معظم أنواع اجلرائ������م، كان التوافق بني 
تقارير الش������رطة وتقارير الصحة في كل سنة من هذه السنوات 
تاما من الناحية العملية. وبالنسبة إلى املؤشر الثاني فيما يخص 
سرقة السيارات )التي انخفضت على نحو مذهل بنسبة %94(، 
تسجل شركات التأمني مطالبات التأمني التي يتقدم بها ضحايا 
هذه الس������رقات. وقد استطعُت احلصول على تقارير سنوية عن 
حاالت السرقة والفقدان من شركتي تأمني منفصلتني. أشارت 
اإلحصائية األش������مل من مطالبات دع������اوى التأمني إلى تراجع 

معدالت السرقة بنسبة تفوق بقليل %90. 
كما عثرُت أيضا على دليل مس������تقل عن االنخفاض الكبير 

A True Decline )�(
capital punishment )1(

The New York City Police Department )2(
murder )3(

 nonnegligent )4(

Franklin E. Zimring
<زميِرنگ> أستاذ دكتور في كلية القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي. وهو مؤلف، 

أو مؤلف مشارك لعدد من الكتب حول موضوعات تشمل عقوبة اإلعدام)1(، ودرجة 
األحكام بالسجن، ومكافحة املخدرات. وفي عام 1991، كتب <زميِرنگ> مقالة ملجلة 

ساينتفيك أمريكان حول األسلحة النارية والعنف.

املؤلف
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ل تقارير عن عمليات السطو  في عمليات السطو. فبينما ُتسجَّ
البس������يطة في مركز الش������رطة التابع للمنطقة)1(، يتم تس������جيل 
تقارير حوادث القتل التي تنجم عن عمليات الس������طو بش������كل 
مستقل في دائرة الشرطة التابعة للمدينة)2(، التي تقوم بدورها 
أيضا بتزويد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بهذه املعلومات 
وه������ي معلومات يصعب حجبها. وقد انخفضت حوادث القتل 
الناجمة عن عمليات الس������طو بنسبة تفوق 84% في جميع هذه 
العمليات. وقد أكدت االستطالعات التي أجريت مع الضحايا 
انخفاض كل من عمليات الس������طو وعمليات السرقة في مدينة 
نيويورك )وه������ي جرائم اقتحام للمن������ازل أو احملال التجارية 
يتم ارتكابها في غياب أصحابها، بينما في عمليات الس������طو 

حتصل مواجهة مباشرة بني اللص والضحية(.
وفق������ا للمعايير األمريكية أصبحت مدين������ة نيويورك تتمتع 
بأجواء حضري������ة آمنة وذات معدل جرمي������ة منخفض. فكيف 

حصل ذلك؟

أساطير اجلرمية في گوثام؟)�(
ال يبدو أن هناك أسبابا محلية مختلفة تكمن وراء االنخفاض في 
معدل اجلرمية الذي شهدته نيويورك، والذي كان يوازي الهبوط 
األشمل على املس������توى الوطني في تسعينات القرن العشرين. 
ولم يكن من الس������هل ربط هذا االنخفاض بأسباب محددة سواء 
ح أن  على املس������توى الوطني أو على مستوى املدينة، ولكن ُيرجَّ
يكون املس������ؤول في هاتني احلالتني هو املزي������ج ذاته املؤلف من 
عمليات االحتجاز املتزايدة، وارتفاع مس������توى الرفاهية، وتقدم 

السكان في السن، والتأثيرات الدورية الغامضة. 
كما س������نرى الحقا، لعله من األس������هل تييز أسباب نصف 
عدد هذا االنخفاض تقريبا في مدينة نيويورك والذي هو ظاهرة 
محلية بامتياز، ومع ذلك، قد تكون اإلجابات التي س������نعرضها 

غير متوقعة بالنسبة إلى العديد من الناس. 
Gotham Crime Myths )�(

 police precinct )1(
citywide police office )2(

20102000 2005

كيف حدث ذلك
لعل ما أحدث تغييرا في اجلرمية بنيويورك 

هو فرز الشرطة لفرض األمن مع التركيز 
بشكل خاص على »النقاط الساخنة«. لقد 

قامت مديرية شرطة مدينة نيويورك بجمع 
إحصائيات مفصلة عن اجلرمية أثناء حدوثها 

واستخدمت هذه البيانات لتركيز جهودها 
م على ناصيات الشوارع األكثر  بشكل ُمنظَّ

خطورة. )فوجود عدد أكبر من رجال الشرطة 
في الشوارع قد يكون هو األمر الذي ساعد 
على انخفاض اجلرمية في تسعينات القرن 

العشرين، بيد أن اجلرمية استمرت بالهبوط 
حتى في ظل تناقص أعداد الشرطة في 

السنوات األولى من هذا القرن(. 

بلغت معدالت احلبس ) لكل 000 100 
مواطن( الذروة في عام 1997 ثم هبطت، 
على العكس من االجتاه الوطني

عادة ما يلقى اللوم على معدالت الفقر 
في التسبب في ارتكاب اجلرائم، ولكن 
البيانات ال تبدي أي ترابط بينهما

َتِبعت البطالة تقلبات االقتصاد، 
ولم يكن لها في الظاهر سوى 
تأثير قليل في اجلرمية
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فعلى سبيل املثال، لم تشهد املدينة طوال العشرين سنة التي 
أعقبت عام 1990 س������وى القليل جدا من التغيرات اجلذرية التي 
حدثت في التركيبة اإلثنية للسكان، وفي االقتصاد واملدارس أو 
اإلسكان. وقد هبطت نسبة فئة السكان األكثر عرضة للتوقيف، 
ممن تتراوح أعمارهم بني 15 و 29 س������نة، مبعدل يساوي تقريبا 
مع������دل هبوطها على املس������توى الوطني، بينما لم ُيس������هم النمو 
االقتص������ادي في تخفيض مع������دل الفقر أو البطال������ة في مدينة 

نيويورك - بشكل ملموس - إلى ما دون معدليهما الوطنيني. 
أحد االفتراضات الشائعة هو أن املدن الداخلية في الواليات 
املتحدة صارت أكثر أمنا ألنه قد مت »تنظيفها« أو تطويرها. وهو 
ما يحصل عندما تبدأ أحياء كانت موبوءة س������ابقا باستقطاب 
س������كان من ذوي الدخ������ل األعلى، فيما يتم دفع الس������كان من 
ذوي الدخل احملدود تدريجيا ملغادرتها بسبب ارتفاع معدالت 
اإليجارات والضرائب املفروضة على العقارات. ويسود اعتقاٌد 
بأنه خالل هذا التطوير، يرحل جميع الفقراء عن هذه األحياء 
مم������ا يؤدي بالتالي إلى انخفاض مع������دالت اجلرمية. وبالفعل 

 ،Manhattan انخفضت معدالت اجلرمية ف������ي جزيرة مانهاتن
أغنى بل������دات مدينة نيويورك، بالتزامن م������ع انخفاض التنوع 
اإلثني واالقتص������ادي. أما في البلدات الثالث األخرى )كوينز 
وبروكل������ني وْبروْنك������س( ذات الكثاف������ة الس������كانية العالية فلم 
ينخفض التنوع اإلثني واالقتصادي بل على العكس اس������تمر 
باالرتف������اع. وعلى الرغم من ذل������ك، فإن اجلرائم قد انخفضت 

جدا ومبعدالت مشابهة في جميع هذه البلدات األربع. 
 هذا االنخفاض الضخم في جرائم الش������ارع، ال سيما في 
بع������ض أنواعها، يعتبر انخفاضا مدهش������ا من جانب آخر. فقد 
كان������ت نيويورك على مدى س������بعة عقود م������ن الزمن على األقل 

بيانات اجلرمية

������ب يطلق������ه األمريكيون على مدين������ة نيويورك، وهو  )�( A Citywide Cool-off، اس������ُم حَتبُّ
مس������تمد من حكاية شعبية اسمها »حكماء جوثام«، القرية واألبرشية املوجودة في 
مقاطعة نوتنگهام ش������ايير في إنكلترا، ومفاد هذه احلكاية أن ملك إنكلترا <جون> 
أراد أن يجعل من القرية محمية لصيده، بيد أن القرويني )س������كان القرية( »حكماء 
جوثام« احتالوا على ُرُس������ل امللك بأن أوهموهم بأن سكان القرية ليسوا سوى ثلة 
م������ن احلمقى، األمر الذي حدا باملل������ك إلى أن يتخذ له محمية صيد في مكان آخر 
غير قرية »جوثام«.                                                         )التحرير(

فترة تهدئة شاملة
في جميع أنحاء املدينة)�(

في تسعينات القرن العشرين، هبطت معدالت اجلرمية 
عبـــر الواليـــات املتحدة، ولكن هذه املعدالت اســـتمرت 
فـــي الهبوط مبدينة نيويورك ملدة عقد آخر من الزمن، 
وكان هـــذا الهبـــوط أدنى مبرتني مـــن مثيله في معظم 
املدن الكبيرة األخرى. ونعرض هنا مؤشـــرا ُمشـــتركا 
للجرائـــم الســـت األكثر خطـــورة )القتـــل، االغتصاب، 
االعتداء اجلسدي، سرقة السيارات، عمليات السرقة، 
والسطو( وذلك في كل من دوائر الشرطة. وبشكل عام، 
شـــهدت أكثر األحياء خطورة، في بروكلني وبرونكس 
أكبـــر معـــدل للتحســـن. ]انظـــر تفاصيـــل العمليـــات 
احلســـابية، إضافة إلى مزيد من اخلرائط والبيانات، 
فـــي موقـــع مجلة ســـاينتفيك أمريكان علـــى اإلنترنت، 

.]ScientificAmerican.com/aug2011/crime

�

� مت استحداث الدائرة 
33 في عام 1994. وقد 

كانت في عام 1990 
التزال تتبع للدائرة 34.

لم تبِد الوفيات الناجمة عن تعاطي 
جرعات زائدة من املخدرات انخفاضا 
كانخفاض اجلرمية البالغ 80%؛ لقد 
ظل تعاطي املخدرات ثابتا تقريبا.

مرتفع

برونكس

مانهاتن

كوينز

بروكِلن

جزيرة ستينت
الرسم ال ميثل التناسب احلقيقي

منخفض

مؤشر ُمشترك لستة أنواع رئيسة من اجلرمية
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زعزعة األساطير املدنية 
لقد أثبتت إحصائيات نيويورك خطأ عدة فرضيات شائعة حول أجنع 

السبل ملكافحة اجلرمية - مثل احلد من تعاطي املخدرات، واحلد من الفقر 
والبطالة أو زج أعداد أكبر في السجون - فقد خفضت مدينة نيويورك 

معدل اجلرمية بنسبة 80% في العقدين املاضيني من دون إحداث تغييرات 
كبيرة على هذه املسارات. ومع ذلك، ولتحسني األوضاع أكثر قد تكون 

نيويورك بحاجة إلى معاجلة بعض املشكالت االجتماعية األعمق مثل عدم 
املساواة في الدخل، والتمييز العنصري، وجودة التعليم. 
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عاصمة ش������مال أمريكا ف������ي مجال اس������تعمال املخدرات غير 
املشروعة. وبكل املعايير، فإن نيويورك ال تزال حتتل هذا املوقع. 
ففي ثمانينات القرن العش������رين اقت������رن ظهور مخدر الكوكايني 
وانتش������اره على نطاق واس������ع بارتفاع حاد في معدالت جرائم 
القتل. وكان االعتقاد بوجود صلة وثيقة بني املخدرات والعنف 
إحدى النظريات احملفّزة في احلرب على املخدرات التي أعلنت 

في العقد الذي تال عام 1985، فحدوث 
انخف������اض ملموس في مع������دل العنف 
في أواخ������ر ثمانينات الق������رن املاضي، 
من دون حص������ول تراجع كبير في بيع 
واس������تخدام املخدرات غير املش������روعة 
كان حلما مستحيال. ولكن يبدو أن ذلك 

هو ما حصل بالفعل في نيويورك. 
 فقد انخفضت جرائم القتل املرتبطة 
باملخ������درات ) كأن يطلق جتار املخدرات 
النار على بعضهم بعضا( بنس������بة %90 
من معدالت ال������ذروة. وفي غضون ذلك 
يب������دو أن مع������دل اس������تخدام املخدرات 
بقي ثابتا نس������بيا في املدينة، سواء كان 
املؤش������ر على ذلك الوفيات الناجمة عن 
تناول جرعات زائدة، أو املصروفني من 
املستش������فيات بعد املعاجلة من اإلدمان، 
أو فحوصات البول للمجرمني املشتبه في 
تعاطيهم املخ������درات. ويبدو أن نيويورك 
تنتصر في حربها على اجلرمية من دون 

الفوز في حربها على املخدرات. 
وأخيرا، وما هو الفت على األرجح، 
معارضة سياسات املدينة الناجحة في 

مكافحة اجلرمية للتوجه الوطني الرامي إلى زج أعداد متزايدة 
من املواطنني في الس������جون. إذ يفت������رض النهج التكتيكي الذي 
هيمن على سياس������ة مكافحة اجلرمية ف������ي الواليات املتحدة أن 
الشباب الذين يش������كلون مصدر خطر عاٍل سيصبحون بالفعل 
مرتكبي جرائم مهما فعلنا، وأن املجرمني سيستمرون بارتكاب 
اجلرائم ما لم يتم إيداعهم الس������جن. ففي منتصف تس������عينات 
 supply side )1(الق�رن العش������رين ك����ان مؤي������دو نظرية العـــرض
theory ف������ي اجلرمية يحذرون من أن مدن������ا مثل مدينة نيويورك 

ذات األعداد الكبيرة من شباب األقليات الناشئني في كنف ُأَسر 
وحيدة املعيل تتطلب اس������تثمارات جديدة هائلة لتأهيل السجون 
ومرافق األحداث اخلاصة. ومنذ عام 1972 كانت هذه النظريات 
املؤيدة للعرض هي املبرر الرئيس للتوسع في عمليات الزج في 

الس������جون الذي زاد مبعدل سبعة أضعاف في الواليات املتحدة 
األمريكية. وفي ثمانينات القرن العشرين شاركت مدينة نيويورك 
في هذا التوجه. ولكنها في تسعينات ذلك القرن اتخذت لنفسها 
 jail مسارا مختلفا، فيما كانت أعداد نزالء السجون والَنظارات
في الواليات املتحدة األمريكية تزداد بنحو 50%. وفي السنوات 
السبع األولى من ذاك العقد لم يرتفع معدل احلبس في نيويورك 
إال بنسبة 15% ومن ثم بدأ باالنخفاض. 
وم������ع حلول عام 2008 انخفض بنس������بة 
28% م������ا دون معدله في عام 1990؛ في 

حني كان معدل الس������جن على املستوى 
الوطني قد ارتفع بنسبة %65. 

إذن أين ذهب كل هؤالء املجرمني؟
يبدو أن العدي������د منهم قد توقف عن 
مخالفة القانون. خالل الس������نوات التي 
تلت ع������ام 1990 انخفض مع������دل إعادة 
س������جن املجرمني الذين ارتكبوا مجددا 
جنايات)2( في نيويورك بعد ثالث سنوات 
من إطالق سراحهم إلى 64%، فيما كان 
هذا املعدل مرتفعا خالل أواخر ثمانينات 
القرن العشرين. وال تزال مديرية شرطة 
نيويورك تلقي القب������ض على املجرمني، 
كما ال ي������زال املّدعون العامون والقضاة 
يرسلونهم إلى السجون. ولكن املدينة قد 
خفضت معظم جرائمها اخلطيرة بنسبة 
80% م������ن دون حدوث أي زيادة صافية 

في أعداد نزالء السجون. وتدحض هذه 
لنظرية  املعتقدات األساس������ية  األرق������ام 

العرض في مكافحة اجلرمية.

 تقدير مدى تأثير الشرطة)�(
أحد جوانب السياس������ة اخلاصة باجلرمي������ة الذي أجرت البلدية 
احمللية تغييرات كبيرة عليه هو اجلانب املتعلق بس������لك الشرطة، 
هذا هو املرشح الوحيد الذي قد يعود إليه - بوضوح - الفضل 
الكبي������ر في تراجع مع������دل اجلرمية في املدينة. فب������دءا من عام 
فت املدينة ما يزيد على 7000 شرطي نظامي، وجعلت  1990، وّظً

إجراءاتها األمنية أكثر حزما وتركيزا على املناطق ذات النسب 
 Estimating Police Effects )�(

)1( نظري������ة اقتصادية تقول إن زيادة الكتلة النقدية املخصصة لالس������تثمار عن طريق 
تقليل الضرائ������ب وخاصة تلك الضرائب املفروضة على ش������رائح املجتمع مرتفعة 

الدخول سوف تزيد اإلنتاجية والنشاط االقتصادي والدخل في اقتصاد ما. 
 felony )2(

في جميع أرجاء البالد 
ارتفعت معدالت احلبس 
بنسبة 65%، بينما هبطت 
هذه املعدالت في نيويورك 

وهبطت اجلرائم 
اخلطيرة بنسبة %80.
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العالية من اجلرمية.
وفي بادئ األمر، س������اد االعتقاد بأن انتشار عدد أكبر من 
رجال الشرطة في الشوارع هو السبب وراء اجلزء األكبر من 
تراجع اجلرمية في نيويورك في تس������عينات القرن العشرين. 
ولكن مب������ا أن اجلرمية كان������ت في ذلك الوقت تنحس������ر على 
الصعيد الوطن������ي، فإنه من الصعب التكه������ن مبقدار النجاح 
اء التبدالت التي اتبعتها في  ال������ذي أحرزته مدينة نيويورك جرَّ
استخدام الشرطة في مقابل مجموعة األسباب الغامضة ذاتها 
الت������ي كانت تعمل على الصعيد الوطني. إضافة إلى ذلك، فإن 
مديرية ش������رطة نيويورك قامت بعد عام 2000 بتخفيض عديد 
قوتها األمنية بأكثر من 4000 شرطي نظامي، ولكن على الرغم 
لة تتراجع وبوتيرة  من ذلك ظلت معدالت وقوع اجلرائم املسجَّ

أسرع من تراجعها في املدن الكبيرة األخرى. 
وم������ع ذلك، فإن إلقاء نظرة متمعنة عل������ى البيانات الصادرة 
عق������ب عام 2000 يش������ير بالفعل إلى أهمية اإلج������راءات األمنية. 
وعلى الرغم من خس������ارة 4000 شرطي، ال تزال الفترة األخيرة 
تشهد وجود أعداد أكبر بكثير من رجال الشرطة في الشوارع 
مقارنة بالعام 1990. كما أن نسبة عدد رجال الشرطة إلى معدل 
اجلرمية ظلَّ متناميا ألن اجلرمية قد تباطأت بوتيرة أس������رع من 
وتيرة تقلص قوائم أعداد الش������رطة. ومن املمكن أيضا أن تكون 
اآلثار التراكمية للزيادة في أعداد رجال الش������رطة قد استمرت 
خالل العقد الذي َش������ِهد تقليص عدد الق������وة األمنية. وينعكس 
تأثير قوات الشرطة في حقيقة أن مدينة نيويورك شهدت تراجعا 
كبي������را في معدالت اجلرمية التي تقع في الش������ارع أو تلك التي 
حتتاج إلى الشارع لتنفيذها مثل عمليات سرقة املنازل والسطو 
وس������رقة الس������يارات، التي مت ردعها بش������كل خاص بواس������طة 

احلضور املتزايد لرجال الشرطة. 
ولم تقتصر جهود مديرية شرطة نيويورك على زيادة أعداد 
إضافية من رجال الش������رطة في الش������ارع فحسب، وإمنا قامت 
أيضا بتنفيذ عدد من االس������تراتيجيات اجلديدة. ومن الصعب 
حتدي������د مقدار إس������هام كل تغيي������ر من هذه التغيي������رات األمنية 
عل������ى حدة، فيما لو وجد مثل هذا اإلس������هام، ولكن هناك بعض 

املؤشرات الواضحة التي ظهرت علنا. 
ومرة أخرى، فإن التفسيرات البسيطة ال تبدو مفيدة كثيرا. 
فلم تكن في الواقع بعض أبرز احلمالت التي شنتها السلطات 
إال مج������رد ش������عارات، مبا في ذلك احلمل������ة التي جاءت حتت 
ش������عار »ال تســـامح على اإلطالق«)1( واس������تراتيجية النوافذ 
املكســـورة broken windows، وه������ي نظري������ة ت������رى أن اتخاذ 
إجراءات مثل إصالح النوافذ املكسورة وتنظيف اجلدران من 
الرس������وم والنقوش وقمع اجلرائم البسيطة يحول دون دخول 

احلي الس������كني في دوامة اخل������راب، ويؤدي في نهاية املطاف 
إلى وقوع عدد أقل من اجلرائم اخلطيرة. فعلى س������بيل املثال، 
لم تقم مديرية ش������رطة نيويورك بزيادة عمليات االعتقال بجرم 
الدعارة كما أنها لم تكن ملتزمة طوال الوقت في إنفاذ القوانني 

اخلاصة باملقامرة أو اجلرائم املُنكرة األخرى. 
ولكن يبدو أن حمالت أخرى كان لها تأثير مهم في اجلرمية. 
فلو أن املدينة تابعت إجراءاتها األمنية حسب استراتيجية النوافذ 
املكس������ورة لكانت وّظفت موارد ثمينة في األحياء الهامشية بدال 
من تركيزها على األحياء ذات املعدالت العالية للجرمية. وحقيقة 
فإن الش������رطة قد فعلت العكس: لقد ش������ددت على استراتيجية 
»النقاط الس������اخنة« التي أثبت������ت فاعليتها في مدن أخرى والتي 
من ش������به املؤكد أنها أدت دورا كبيرا في مدينة نيويورك. وبدءا 
م������ن عام 1994 تبنت املدينة أيضا نظاما إلدارة وتنظيم البيانات 
ُيدعى كومپســـات CompStat. ففي مكتب مركزي يقع في وسط 
مانهاتن، يقوم احملللون بتجميع البيانات حول اجلرائم اخلطرة، 
مبا في ذلك املواقع التي حدثت فيها على وجه التحديد، ورسمها 
بالتفصيل لتحديد املواق������ع املهمة لتمركز اجلرمية. ومن ثم يتم 
فرز الدوريات األمنية بكامل قوتها إلى املوقع - س������واء كان هذا 
املوق������ع رصيف ش������ارع أو إحدى احلان������ات أو أي مكان عام 
آخر - مبهمة تتد أس������ابيع في بع������ض األحيان، حيث يقومون 
بشكل منَّظم بإيقاف وتفتيش كل من يتم االشتباه فيه، مع مراقبة 
ل املجرمون  اآلخرين بش������كل دقيق. ومع أن املرء يتوقع أن يحوِّ
نش������اطهم اإلجرامي إلى شارع آخر يعاودون مزاولته كاملعتاد، 
إال أن ه������ذا األمر لم يحصل في نيويورك. ومن َثّم، فإن اجلرائم 
التي ُمنع ارتكابها في موقع معني في أحد األيام ال تس������توجب 

بالضرورة ارتكابها في مكان آخر في اليوم التالي. 
ولع������ل التغيير األكبر واألكثر تكلفة في األس������لوب التكتيكي 
الذي اتبعته الش������رطة يكمن في البرنامج احلازم الذي انتهجته 
في عمليات التوقيف في الشوارع واعتقال مرتكبي اجُلَنح التي 
تعمد لها الش������رطة ف������ي كل دورية تقريبا. فف������ي عام 2009 قام 
ضباط الغرامات في نيويورك بإيقاف ما يزيد على نصف مليون 
ة في الش������ارع واعتقال نحو ربع ملي������ون من مرتكبي  م������ن املارَّ
اجُلَنح. وتعتقد الشرطة أن هذه األساليب التكتيكية تساعد على 
منع ارتكاب اجلرمية. ومع أن هذه الدوريات النشيطة واحلازمة 
لها تاريخ طويل مماثل لتاريخ عمليات فرض األمن في الشارع، 
إال أن م������دى تأثيرها لم يكن واضحا على الدوام. كما قد تكون 
ه������ذه الدوري������ات مبدئيا أق������وى تأثيرا في نيويورك عن س������ائر 

)1( أو حرفي������ا »صفر تس������امح« zero tolerance، إنها نظرية تقول بفرض عقوبة تلقائية 
محددة مس������بقا ملن يخرق القانون، بغض النظر عن مسؤوليته الفردية عن اجلرمية 
وعن الظروف املخففة وعن سيرته السابقة.                               )التحرير(
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األماكن األخ������رى، إال أن الدليل بأنها تضيف قيمة متميزة إلى 
استراتيجيتي النقاط الساخنة وكومپسات ليس بالدليل القوي. 

 الدروس املستقاة)�(
إن التأكد بشكل جازم من األساليب التي قد تنجح وتلك التي 
قد تفش������ل يتطلب إجراء اختبارات علمية ميدانية تقيس مدى 
فعالية القوى البشرية اإلضافية ومدى تأثير األساليب األخرى 
م������ن مجموعـــة األســـاليب التكتيكيـــة املتوفـــرة)1( في جعبة 
مديرية شرطة نيويورك. ومن ثم ينبغي إجراء تعديالت تتواءم 
مع املواقع احلضرية األخرى باتب������اع مبدأ التجربة واخلطأ. 
حت������ى وإن كانت األمور ال تزال في بدايتها فإن اس������تقاء عدد 
من الدروس من جتربة مدينة نيويورك له تأثير مهم في سياسة 

اجلرمية في أماكن أخرى. 
فأوال، لرجال الشرطة دور مهم. فطوال فترة جيل على األقل، 
كانت احلكمة التقليدية في نظام العدالة اجلنائية األمريكية تشكك 
في قدرة ش������رطة املدن على إحداث اختراق مهم أو مستدام في 
مج������ال اجلرائم املدنية. وم������ع أن تفاصيل اجلدوى االقتصادية 
للتكلفة واألس������اليب التكتيكية املثلى ال تزال غير محددة بعد، إال 
أنه من الواضح أن االس������تثمار في سلك الشرطة يعد مبكاسب 
توازي في قيمتها على األقل مكاس������ب االستثمارات في الفروع 

األخرى ملكافحة اجلرمية في الواليات املتحدة. 
 هناك درس������ان مهمان آخران ميكن اس������تخالصهما أيضا 
وهما: تخفيض نس������بة اجلرمية ال يقتض������ي بالضرورة التقليل 
من اس������تخدام املخدرات أو إيداع أعداد هائلة من املواطنني في 
السجن. وبشكل عرضّي، فإن الفارق بني توجهات احلبس التي 
عملت بها ش������رطة نيويورك وبني تلك املعمول بها في بقية أنحاء 
البالد، واألموال الت������ي جتنبت املدينة وحكومات الوالية ضخها 
في مجال األعمال اإلصالحي������ة، قدمت ما هو أكثر من اإلنفاق 

على التوسع في قوى الشرطة في املدينة. 
 ومن سوء احلظ، فإن جناحات نيويورك في مجال مكافحة 
اجلرمية لم تكن من دون ثمن، وتوّزع ذلك الثمن بش������كل غير 
متس������او على أحياء املدينة والتجمعات السكانية اإلثنية. فلم 
يكن حزم الشرطة سوى ضريبة رجعية)2(: فعمليات التوقيف 
في الشارع، والتعنيف واالعتقاالت املبنية على أحكام مسبقة 
كانت تقع بنس������ب متفاوت������ة على كاهل الش������بان امللونني في 
األحياء الت������ي يقطنونها، إضافة إلى األط������راف األخرى من 
املدين������ة التي يغام������رون في دخوله������ا. إال أن فوائد انخفاض 
معدل اجلرمية يكون لصالح الفقراء بنس������ب أكبر من غيرهم، 
وهذا من املفارقات، ففي ذات الش������ريحة من الش������باب ذوي 
البش������رة الداكنة التي تعاني أكثر من غيرها تعنيف الشرطة 

انخفضت لديهم نسب الوفاة نتيجة العنف املمارس ضدهم، 
وكانت معدالت دخول السجن لديهم أدنى مما هو عليه احلال 
في املدن األخرى. ونحن ال نعلم بعد ما إذا كانت هذه الفوائد 
ذات عالق������ة باحلزم الزائد لرجال الش������رطة، وال ندري أيضا 

ما هو مداها. 
 وإذا م������ا اس������تمرت نيويورك بالنهج ذات������ه، فرمبا يصير 
مبقدورها حتقيق انخفاض أكب������ر في معدالت اجلرمية. ومع 
ذلك، وحتى بعد التحسن الهائل الذي شهدته املدينة، ال تزال 
مع������دالت جرائم القتل أعل������ى بكثير من مثيالته������ا في معظم 
كبري������ات املدن األوروبية، وأعلى بس������تة أضعاف من معدالت 
مدين������ة طوكيو. ولكن رمبا في مرحل������ة ما قد يكون من املمكن 
أن تنخفض هذه املعدالت إلى نسبة متدنية جدا، وعندها فإن 
حتقي������ق أي تقدم إضافي يتطلب حّل املش������كالت االجتماعية 
األعمق، مثل عدم املس������اواة االقتصادية، والتمييز العنصري، 

أو عدم احلصول على تعليم جيد. 
 لعل ال������درس األكثر تفاؤال الذي ميكن اس������تخالصه من 
جتربة مدينة نيويورك ه������و أن معدالت القتل العالية وعمليات 
السلب ليست متأصلة في طبيعة سكان املدينة وال في ثقافاتها 
أو مؤسس������اتها. فالهبوط الثابت والكبير والش������امل على نحو 
تراكم������ي في مع������دالت اجلرمية في مدينة نيوي������ورك ليس إال 
برهانا على أن املدن، على النحو الذي نعرفها به، ال تستدعي 
أن تك������ون بالضرورة حاضنات جلرائم الس������طو واالغتصاب 
وح������وادث األذى املتعمد)3(. إضافة إلى ذلك، فإن هذا يبني أن 
البيئة التي يترعرع فيه������ا الناس ال حتتم عليهم حياة خارجة 
عل������ى القانون، كما ال تق������وم جيناتهم بذل������ك. فالنتيجة مثيرة 
للدهش������ة بش������كل أساس������ي للعديد من الطلبة الذين يدرسون 
في ه������ذه املدينة األمريكية، وهي الرؤي������ة األكثر تفاؤال للعلوم 

اجلنائية خالل قرن من الزمن.                                <
Lessons Learned )�(

full kitchen sink of tactics )1(
regressive tax )2(

mayhem )3(
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مراجع لالستزادة

في الوجه اخلارجي للجنني اإلكتوديرم)1(، يبرز نحو الفراغ املقعر 
الذي تش������كله الشبكية على هيئة احلرف C. وينفصل هذا البروز 
في النهاية عن س������ائر اإلكتوديرم ويصبح عنصرا يعوم بطالقة. 
ويبدو أن تسلس������ال مماثال من األح������داث جرى خالل التطور. ال 
نعرف حتدي������دا متى حدث هذا التعديل، ولكن باحثني من جامعة 
لوند في السويد أثبتوا في سنة 1994 أن املكونات البصرية للعني 
ميكن أن تكون قد تطورت بس������هولة خالل مليون سنة؛ وإذا كان 
األمر كذلك، تكون العني املش������كلة للصورة قد نش������أت من العني 

الالبصرية البدئية خالل حلظة باملقاييس اجليولوجية.
وم������ن ثم ازدادت مقدرة الع������ني على جمع املعلومات زيادة 
عظيمة مع إضافة العدس������ة جلمع الض������وء وتركيز الصورة. 
ل  فأدت ه������ذه الزيادة إلى ضغ������وط انتقائيـــة selective تفضِّ
ن معاجلة اإلشارة في الشبكية أكثر مما يقدمه االتصال  حتسُّ
البسيط بني املس������تقبالت الضوئية وعصبونات اإلخراج. وقد 
لبى التطور هذه احلاجة بتعديل عملية نضج اخلاليا فتحولت 
بعض اخلالي������ا النامية إلى اخلاليا الثنائية القطب للش������بكية 
تنغ������رز بني طبق������ة املس������تقبالت الضوئية وطبق������ة عصبونات 
ل مس������تقبالت ضوئية هدبية. هذا  اإلخراج بدال من أن تش������كِّ
هو س������بب الش������به الكبير بني اخلاليا الثنائية القطب للشبكية 
وبني العصّي واملخاريط، مع أنها ال حتوي رودوپسينًا وتتلقى 
اإلدخ������ال ليس م������ن الضوء بل م������ن امل������ادة الكيميائية )التي 
تس������مى الناقل العصبي)neurotransmitter )2( التي تنطلق من 

املستقبالت الضوئية.
ن حقال بصريا واس������عا  مع أن العني من منط الكاميرا تؤمِّ
)ف������ي احلال������ة النموذجية نح������و °180(، إال أن الدماغ عمليا ال 
يس������تطيع في الواقع اعتيان)3( سوى جزء يسير من املعلومات 
املتوفرة ف������ي أي وقت من األوقات بس������بب العدد احملدود من 

األلي������اف العصبية التي تربط عيننا بدماغنا. وال ش������ك في أن 
املراحل املبكرة من تطور العني من منط الكاميرا تعاني قصورا 
أش������د، فمن املفترض أن عدد األلياف العصبية فيها كان أقل. 
وم������ن ثّم كان هناك ضغط انتقائ������ي ملموس لتطوير العضالت 
م������ن أجل حتريك العني. وكان م������ن الضروري وجود مثل هذه 
العضالت قبل 500 مليون سنة؛ ألن ترتيب هذه العضالت في 
اجللكة - الذي يعود س������اللته إلى تلك الفترة - تكاد ال تختلف 

عن ترتيبها عند الفقاريات الفكية، مبا فيها البشر.
م������ع كل املمي������زات املبتكرة التي بناه������ا التطور في عني 
الفقاريات، هناك عدد من الس������مات غي������ر األنيقة واملتعمدة. 
جند مثال أن الشبكية مقلوبة، وعلى الضوء أن يخترق كامل 
س������مكها، عبر األلياف العصبية املتداخلة وأجسام اخلاليا 
الت������ي تبعثر الضوء وتقلل من جودة الصورة، قبل أن يصل 
إلى املس������تقبالت احلساس������ة للضوء. كذل������ك تبطن األوعية 
الدموية الس������طح الداخلي للشبكية وتلقي ظالال غير مرغوبة 
على طبقة املس������تقبالت الضوئية. أيضا توجد في الشبكية 
بقعة عمي������اء حيث تتجم������ع األلياف العصبي������ة التي تغطي 
سطحها قبل أن تخترق الش������بكية لتظهر وراءها كالعصب 

البصري)4(. وتطول القائمة.
وه������ذه العي������وب ليس������ت صفات ال مف������ّر منه������ا لتصميم 
الع������ني على ش������كل كامي������را، ألن األخطبوط واحلب������ار تطور 
لديها - بش������كل مس������تقل - عني من منط الكامي������را ال تعاني 
ه������ذه النقائص. وبالفعل، لو أن مهندس������ني صمموا عينا فيها 
النقائ������ص املوجودة في عيننا لُطِرُدوا من عملهم على األغلب. 
ودراس������ة عني الفقاريات ضمن إطار التطور تكش������ف أن هذه 
العيوب التي تبدو منافية للعقل ليس������ت إال نتيجة لتتالي عدد 
م������ن اخلطوات الت������ي قدمت كل خطوة منها منافع ألس������الفنا 
من الفقاريات القدامى حتى قبل أن يس������تطيعوا اإلبصار. إن 
تصمي������م عيننا ليس ذكيا، ولكنه يصبح معقوال إذا نظرنا إليه 

في الضوء الساطع للتطور.                                   <
ectoderm )1(

)2( أو: الناقل النوروني
sample )3(

optic nerve )4(

مراكز توزيع             في األقطار العربية:
> اإلمارات: شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع - أبوظبي/ 

دار احلكمة - دبي    > البحرين: الشركة العربية للوك�االت 
والتوزي��ع - املنام��ة    > تونس: الش��ركة التونس�ية للصحافة - 

تونس    > السعودية: تهام�ة للتوزي�ع - جدة - الرياض - الدمام    
> سوريا: املؤس�سة العربية السورية لتوزيع املطبوعات - دمشق    

> ُعمان: محالت الثالث جنوم - مسقط    > فلسطني: وكالة الشرق 

األوسط للتوزيع - القدس    > قطر: دار الثقافة للطباعة والصحافة 
والنشر والتوزيع - الدوحة    > الكويت: الشركة املتحدة لتوزيع 

الصحف واملطبوعات - الكويت    > لبنان: الشركة اللبنانية لتوزيع 
الصحف واملطبوعات - بيروت    > مصر: األهرام للتوزيع - القاهرة    
> املغرب: الشركة الشريفية للتوزيع والصحافة - الدار البيضاء    

> اليمن: الدار العربية للنشر والتوزيع - صنعاء.

تتمة الصفحة 65 )تطور العني(
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نورد في هذا الكشاف املقاالت التي نشرت في          عام 2011 )املجلد 27(، ونضع إلى يسار عنوان كل مقالة )رقم العدد - رقم الصفحة(.
وقد مت ترتيب هذه املقاالت ألفبائيا ضمن تخصصاتها املعروضة في اإلطار أدناه مرتبة ألفبائيا أيضا بعد إهمال »ألـ« التعريف وكلمة »ِعْلم« ومشتقاتها:

علم االجتماع
�  كيف تغلبت نيويورك على اجلرمية  (12/11 - 66)

استطالعات للرأي
�  بالِعلم نثق                                    (2/1 - 32)

اقتصاد
�  اإلقالع عن عادة النمو االقتصادي       (4/3 - 84)

�  حوار مع <B. ماك كينب>                    (4/3 - 90)

بدايات
�  بدايات                                         (6/5 - 46)

�  ما ينتظرنا في قادم األيام                  (4/3 - 10)

�  نشوء األجداد                             (12/11 - 40)

علوم بيئية
�  إلى العلم أحتكم                             (10/9 - 4)

�  آخر احترار عاملي كبير                   (10/9 - 56)

�  بذور نباتات األمازون                      (6/5 - 62)

�  بحيرة الفسفور                              (8/7 - 50)

�  حدود من أجل كوكب صحي              (4/3 - 74)

�  حلول ملواجهة التهديدات البيئية        (4/3 - 79)

�  مصائب التغير املناخي                    (6/5 - 38)

�  ُمَهرِطق مناخ                                 (4/3 - 66)

�  امليثان: خطر ينبعث                        (8/7 - 52)

�  هل ميكن أن يستمر بقاء البحر املّيت؟  (6/5 - 70)

بيولوجيا
�  تطور العني                                (12/11 - 60)

�  احلياة الداخلية للجينوم                  (6/5 - 28)

�  حياة غير مرئية                              (6/5 - 56)

مة للبروتينات              (8/7 - 22) �  الفوضى املنظَّ

التطور
�  التطور البشري احلديث                     (6/5 - 4)

تقنيات
�  بزوغ اإلنساالت )الروبوتات( العامِلات    (4/3 - 4)

�  حتيا الِوب                                    (4/3 - 38)

�  تصوير الالمرئي فوتوغرافّيا             (2/1 - 22)

بأربعة أبعاد

� حلُّ معضلة إمكان احلواسيب متييز   (10/9 - 36)

أحاديث متزامنة )معضلة حفل الكوكتيل(
�  داخل مختبر اللحم                       (10/9 - 50)

جيولوجيا ]علوم األرض[
�  ثواٍن قبل الزلزال الكبير                (12/11 - 52)

�  منشأ عنيف للقارات                        (4/3 - 18)

علم احلياة
�  ِجني عاملة األدغال                           (8/7 - 30)

�  كنز من األشجار                          (12/11 - 32)

طاقة
�  بحث عن حّل جذري                       (10/9 - 26)

�  التخطيط لألمان من احلوادث          (12/11 - 4)

النادرة للطاقة النووية
�  سبعة حلول جذرية للطاقة                  (8/7 - 4)

�  كيف نبني شبكة الكهرباء الفائقة       (2/1 - 50)

علوم طبية وصيدالنية
�  األلزهامير: إعاقة الظالم                   (2/1 - 64)

�  إيقاف أكثر الطفيليات نشرا              (4/3 - 28)

للموت في العالم
�  ثورة مؤجلة                                  (4/3 - 56)

�  دراسة األمراض في طبق                (10/9 - 12)

�  رائحة إنسان                             (12/11 - 48)

�  سبيل سريع البتكار لقاحات              (8/7 - 32)

�  السرطان مرض ال يقتصر على األغنياء  (6/5- 64)

�  سرطان احليوان املسمى               (12/11 - 34)

»عفريت تسماني«
�  سعّي حثيث من أجل عالج للتوحد      (2/1 - 56)

�  عوامل شفائك الكامنة في جسمك        (2/1 - 12)

�  كيف نتغلب على أزمة البدانة            (6/5 - 20)

�  مصانع اإلنفلونزا                           (6/5 - 14)

�  مقاومة املضادات احليوية:               (8/7 - 62)

عدو بداخلنا
�  املَُهْلوسات باعتبارها أدوية               (2/1 - 74)           

علوم عصبية
�  استخدام الضوء للتحكم بالدماغ      (10/9 - 40)

ة                       (8/7 - 14) �  صالبة التحمل احَلقَّ

من منظور علم األعصاب
�  العضو اخلفي في عيوننا               (10/9 - 30)

�  عقل خارج اجلسد                       (12/11 - 20)

�  علم األعصاب في قاعة احملكمة         (10/9 - 18)

�  مئة تريليون وصلة في الدماغ            (8/7 - 72)

علم الغذاء
�  استيالد نبات الكّساڤا إلطعام الفقراء    (2/1 - 4)

�  ثورة الغذاء األزرق...                       (8/7 - 40)

مزارع سمك في عمق البحر
�  حرب الغذاء                                  (10/9 - 8)

فيزياء، رياضيات
�  األعداد األغرب في نظرية األوتار     (12/11 - 26)

�  »عفريت مكسويل« من أجل تبريد        (8/7 - 80)

الذرات إلى درجة قريبة من الصفر املطلق 
�  نظرية كل شيء الاّلُمدَركة                 (2/1 - 36)

كوسمولوجيا )علم الكون(
�  الرحلة الكونية األفعوانية العظيمة  (12/11 - 10)

�  عوالم معتمة                                 (2/1 - 40)

�  هل ميكن للزمن أن ينتهي؟                (4/3 - 46)

أبواب ثابتة
أخبار علمية

� استعادة الرونق الضائع                   (6/5 - 75) 

� األسلحة املعتمدة على احلزم الشعاعية  (8/7 - 89)

�  رؤية ليلية                                     (8/7 - 89)

�  ستيرلنگ في أعماق الفضاء              (8/7 - 89)

� ڤيروس في الدماغ                            (8/7 - 89)

�  قليل جدا، كثير جدا                      (10/9 - 64)
� قليل من املخدرات مع                       (2/1 - 81)

كل شطفة مرحاض
�  حملة عن التغذية                             (6/5 - 75)
�  عيون تراقب اخلنازير                    (10/9 - 64)
�  معاجلة الزكام: كن حذرا مما تتمناه  (10/9 - 68)
�  جناح برمجيات گوگل الهاتفية          (8/7 - 87)

آندرويد Android ليس دليال على أن
االنفتاح هو األفضل.

اسألوا أهل اخلبرة
� كيف تبحر األسماك عائدة لتتزاوج      (4/3 - 94)

في املجرى املائي نفسه الذي نشأت فيه؟

� ملاذا تصبح أجفاننا ثقيلة عندما          (4/3 - 94)

نكون متعبني

تنميات مستدامة
� تخبط في اإلصالحات السياسية            (2/1 - 80) 
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كتاب يوثق ماضي الكويت بواسطة البطاقات البريدية؛ 
فبصورها اجلميلة تعرض هذه البطاقات بعض معالم 

الكويت وتطور نهضتها، بالكثير من تفصيالت هذا التطور 
وإيحاءاته، وبخاصة إبان الفترة التي واكبت ظهور النفط 

في الكويت. وغالبا ما حتمل البطاقة نبذة عن مضمون 
الصورة املسجلة عليها، واجلهة التي أصدرتها.

كتاب علمي تعليمي يعرض فنا متخصصا من علوم 
اللغات، وهو نتيجة خبرة طويلة وجتريب في تعليم 

الترجمة. وقد وضع الكتاب أساسا ليكون كتابا منهجيا 
وجيزا في هذا املضمار يعتمد على مفاهيم ومناذج بسيطة 

نسبيا وبحث على التفكير في سياق الترجمة وقيودها.
ويشدد الكتاب على األمانة العلمية في الترجمة، ويركز 
على نقاط بالغة األهمية فيما يتعلق بالترجمة االحترافية 

)حتريرية كانت أو شفهية(. 
يعد هذا الكتاب إضافة علمية قيمة إلى املكتبة العربية.

يعرض هذا الكتاب خواص البحار وبيئاتها املختلفة من جهة، واألعمال 
واإلنتاجية األولية واختالفاتها بني البحار من جهة أخرى؛ كما يتطرق إلى 
القوى احملركة للحياة في البحار وطبيعة تكويناتها، وكذلك الكائنات احلية 

التي تعيش فيها وصفاتها وطرق استغاللها واحملافظة عليها. وَيخلص 
الكتاب إلى أهمية تلك املكونات لشعوب اخلليج العربي، وباألخص دولة 

الكويت، وكيفية احملافظة على بيئتها واستغالل مواردها.
ويتطرق الكتاب في فصله العاشر إلى »إدارة الثروة السمكية«، 

ويتناول في فصله األخير موضوع »استزراع األسماك.« وُيختتم الكتاب 
مبسرٍد »لألسماء واملصطلحات العلمية باللغتني العربية واإلنكليزية.«

يتميز هذا الكتاب املعد للطفل العربي بكونه يروي قصصا ميتزج فيها 
اخليال بالواقع امللموس نسقتها الكاتبة بأسلوب متمكن ومحبب إلى الطفل 

العربي. وتشكل تلك القصص املروية مناذج تربوية جميلة تغرس اخلير 
في نفس الطفل وتبعده عن أعمال الشر. وتتأصل هذه النماذج في وجدانه 
وضميره، بطريقة سلسة وميسرة، باالستعانة بالصور واألشكال الشيقة. 
كما تتضمن تلك القصص مفردات لغوية وتربوية كثيرة تستهدف زيادة 

احلصيلة التعليمية لدى الطفل وتوسيع مداركه اللغوية واخليالية.

أفضل كتاب مؤلَّف عن الكويت
كتاب

الكويت يف البطاقات الربيدية

أفضل كتاب مترجم إلى اللغة العربية
في الفنون واآلداب واإلنسانيات

كتاب
الرتجمة فهمها وتعلمها

أفضل كتاب مؤلَّف في العلوم باللغة العربية
كتاب

احلياة يف البحار واخلليج العربي

أفضل كتاب مؤلَّف للطفل العربي
كتاب
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